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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

O Conselho de Administração (“CA”) se reuniu no dia 13 de março de 2023, das 09h às 11h30min., 

por videoconferência, estando presentes os membros do CA, Srs. José Luciano Duarte Penido (“JP”) 

– Presidente (“PCA”), Fernando Jorge Buso Gomes – Vice-Presidente (“FB”), Daniel André Stieler 

(”DS”), Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho (“ER”), Ken Yasuhara (“KY”), Manuel Lino Silva de Sousa 

Oliveira (“OO”), Marcelo Gasparino da Silva (“MG”), Mauro Rodrigues da Cunha (“MRC”), Murilo Cesar 

Lemos dos Santos Passos (“MP”), Rachel de Oliveira Maia (“RM”), Roberto da Cunha Castello Branco 

(“RCB”) e Roger Allan Downey (“RD”) e, no exercício da titularidade, André Viana Madeira (“AM”). Os 

trabalhos foram secretariados por Luiz Gustavo Gouvêa, Secretário Geral de Governança Corporativa 

da Vale S.A. (“Vale”). Assim sendo, o CA deliberou sobre os seguintes assuntos: “AVALIAÇÃO DE 

INDEPENDÊNCIA DE CONSELHEIROS – Com base em pareceres de assessores jurídicos externos, 

o CA avaliou a adesão a critérios de independência dos candidatos ao Conselho de Administração 

para o mandato 2023-2025 e aprovou, por maioria, com a abstenção do Conselheiro MRC, o 

enquadramento dos seguintes membros como membros independentes: Douglas James Upton, José 

Luciano Duarte Penido, Luis Henrique Cals Beauclair Guimarães, Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, 

Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Cesar Hartung Gomes, Rachel de Oliveira Maia e Vera Marie 

Inkster.”; “CONVOCAÇÃO AGOE: EDITAL DE CONVOCAÇÃO / BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA 

/ PROPOSTA DE ADMINISTRAÇÃO / PROXY STATEMENT  –  O CA aprovou, por maioria, a 

convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a se realizarem, cumulativamente, em 

28.04.2023, às 10h, de modo exclusivamente digital pela plataforma Zoom, bem como os documentos 

relativos à ordem do dia que serão divulgados ao mercado: edital de convocação, Boletim de Voto a 

Distância, Voting Card e notice, estes dois últimos para detentores de American Depositary Receipts, 

registrada a ressalva do conselheiro MRC em relação à lista de indicação de conselheiros e à proposta 

de remuneração do CA constantes na Proposta da Administração e seus anexos e no Manual de 

Participação; e “DELIBERAR PELA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CIG – O CA aprovou, 

por maioria, registrados o voto contrário do Conselheiro MRC, em anexo, e a abstenção do 

Conselheiro RCB, a publicação do Relatório Final de Indicação para a Assembleia Geral Ordinária de 

2023, elaborado pelo Comitê de Indicação e Governança.” Atesto que as deliberações acima refletem 

a decisão tomada pelo CA. 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2023. 

 

Luiz Gustavo Gouvêa  

Secretário 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório tem como objetivo apresentar os resultados das discussões e 

recomendações do Comitê de Indicação e Governança da Vale S.A. (“Comitê” e “Vale” 

ou “Companhia”, respectivamente), instalado pelo Conselho de Administração 

(“Conselho de Administração” ou  “Conselho”) em junho de 2022, relacionadas à 

composição do Conselho da Vale visando a eleição do referido órgão colegiado que 

ocorrerá por ocasião da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 

28 de abril de 2023 (“AGO 2023”) para o mandato 2023-2025.  

 

Cabe ressaltar que as conclusões deste Relatório refletem o julgamento 

independente dos membros do Comitê, a ser analisado pelo Conselho de Administração 

previamente à sua divulgação. 

 

 

a. Contexto do Comitê de Indicação e Governança  

 

A atuação do Comitê teve início após a Assembleia Geral Ordinária de 2022 em 

que foi eleito o Conselho atual da Companhia no contexto de complementação do 

mandato 2021-2023. A Governança da Vale passava, naquele momento, por um período 

de necessária continuidade para sua estabilização. 

 

Como parte deste processo de amadurecimento, foi conduzido ao longo do 

primeiro semestre de 2022 amplo processo de avaliação quanto à efetividade do Conselho 

de Administração da Companhia e dos seus Comitês de Assessoramento, do qual 

resultaram reflexões a respeito de oportunidades para evolução e aprimoramento da 

Governança da Vale, conforme detalhadas no Capítulo II do presente Relatório. 

 

Os trabalhos do Comitê foram, portanto, permeados por discussões decorrentes 

deste processo, que contou com a participação e o engajamento tanto dos Conselheiros 

como de membros do Comitê Executivo da Companhia. Adicionalmente, o Comitê 

realizou ao longo do ano de 2022 roadshow com os 16 investidores mais relevantes da 

Vale, que representavam mais de 50% da sua base acionária, para a coleta de percepções 



 

 

em relação ao tema. Esta dinâmica proporcionou uma visão 360º sobre os principais 

desafios, expectativas e oportunidades para a atuação do Comitê ao propor a composição 

do Conselho da Vale para o mandato 2023-2025. 

 

Outrossim, cumpre mencionar que em dezembro de 2022 foi aprovada, em sede 

de Assembleia Geral, ampla reforma do Estatuto Social da Companhia, importante marco 

para evolução da Governança da Vale, sendo destacada, neste contexto, a ampliação do 

escopo do então Comitê de Nomeação, que passou a acompanhar adicionalmente os temas 

relativos a Governança, com a respectiva atualização de sua denominação para Comitê 

de Indicação e Governança. 

 

Na sequência, o Conselho, também em dezembro de 2022, deliberou pelo novo 

Regimento Interno do Comitê e ratificou sua composição original. O colegiado é 

integralmente composto por membros do Conselho, em linha com práticas internacionais 

de Governança Corporativa, premissa esta que foi igualmente incorporada ao Estatuto 

Social da Companhia, agregando ao processo de indicação o benefício da experiência dos 

membros do Comitê em tal posição e seu conhecimento frente aos desafios estratégicos 

e conjunturais da Vale.  

 

 

b. Contexto de Negócio da Vale  

 

A Vale avança em sua ambição de se tornar uma líder em mineração sustentável 

e referência em criação e compartilhamento de valor com seus acionistas, stakeholders e 

sociedade. Seguimos firmes em nosso propósito: existimos para melhorar a vida e 

transformar o futuro. Juntos. 

A cultura da Vale está em processo de transformação, sendo reforçados, de forma 

contínua, os valores da Companhia e estimulados os seus comportamentos-chave, 

enquanto as alavancas amadurecem para a construção de uma Vale melhor.  



 

 

 

 

A transição energética global traz oportunidades únicas e, nesse contexto, a Vale 

se faz essencial. Além de atuar para reduzir suas próprias emissões, a Vale está 

unicamente posicionada, com produtos e soluções de alta qualidade e ativos 

estrategicamente preparados, para apoiar a descarbonização da siderurgia e a eletrificação 

do mundo.  

Uma mudança no perfil de demanda de minério de ferro está em curso, com 

maiores oportunidades de segmentação e de crescimento de demanda por alta qualidade. 

Em Metais para Transição Energética, a Companhia conta com ativos que a tornam um 

fornecedor de preferência de produtos de alta qualidade para os seus clientes. 

Para fazer frente ao potencial da Companhia e fortalecer a estratégia para a Vale 

do futuro, foram definidas novas diretrizes estratégicas: promover a mineração 

sustentável, fomentar soluções de baixo carbono e permanecer disciplinados.  

 



 

 

 

Este contexto estratégico permeou as discussões do Comitê de Indicação e 

Governança para a estruturação da proposta de composição do Conselho de 

Administração da Companhia para o mandato 2023-2025, com ênfase na diversidade, 

complementaridade e renovação do colegiado para evolução contínua da Governança da 

Vale.  

 

II. PRINCIPAIS DISCUSSÕES E RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ 

 

O Comitê aprovou, em sua primeira reunião, Plano de Trabalho para 

direcionamento de sua atuação, definindo os aspectos que deveriam ser priorizados 

durante as suas reuniões, visando assessorar o Conselho no processo de eleição do 

Conselho de Administração pela AGO 2023. 

 

Dentre as principais discussões conduzidas ao longo de sua atuação, desde sua 

instalação e até a presente data, destacam-se a) reflexões em relação aos resultados do 

processo de avaliação do Conselho; b) atualização da Matriz de Competências Críticas 

do colegiado; c) avaliação do  Conselho vigente de acordo com a Matriz de Competências 

Críticas atualizada; e d) avaliação dos atuais Conselheiros e plano sucessório do 

Conselho, incluindo premissas de overboarding, tenure e diversidade, em linha com 

melhores práticas internacionais de Governança. Este processo contou com a escuta a 

investidores da Companhia quanto a expectativas e percepções, reforçando o equilíbrio 

do colegiado em face da estrutura acionária da Vale, mantida sua maioria independente.  

 



 

 

Como resultado do Plano de Trabalho, o Comitê se reuniu 15 vezes desde sua 

instalação, tendo em sua última reunião aprovado a emissão do presente Relatório.  

 

São apresentadas a seguir as principais discussões e recomendações do Comitê 

neste contexto, reforçando a transparência da Vale em relação a este processo. 

 

 

a. Reflexões em relação aos resultados do processo de avaliação do 

Conselho de Administração 

 

Como citado inicialmente, foi conduzido no primeiro semestre de 2022 

abrangente processo de avaliação quanto à efetividade do Conselho de Administração, o 

qual contou com o suporte de assessoria externa especializada e independente, tendo sido, 

neste contexto, avaliados tanto o colegiado como os Conselheiros individualmente 

(autoavaliação e avaliação por pares).  

 

Participaram deste processo os Conselheiros e membros dos Comitês, membros 

do Comitê Executivo da Companhia e o Secretário Geral de Governança Corporativa, 

propiciando uma ampla visão em relação às prioridades a serem endereçadas para a 

evolução da Governança e otimização da atuação do Conselho da Vale, alinhada aos mais 

elevados padrões, compatíveis com uma corporation global.  

 

Como resultado, foram identificadas oportunidades de evolução quanto ao nível 

de proficiência do colegiado em determinadas competências críticas do Conselho, tendo 

sido também apontada por diversos participantes a importância do Conselho da Vale 

contar com mais membros com experiência internacional e maior diversidade.  

 

No que se refere à avaliação individual dos Conselheiros, além de suas 

competências e experiências, foram abordados aspectos relacionados à sua contribuição, 

participação, engajamento e perfil pessoal. 

 

Por fim, merece destaque a identificação, no decorrer do referido processo de 

avaliação, quanto aos desafios a serem endereçados pelo Comitê para contribuir para a 



 

 

evolução da efetividade do Conselho com a proposta a ser submetida aos acionistas para 

deliberação por ocasião da AGO 2023.  

 

Dentre os aspectos apontados, foi ressaltada, em especial, a importância de i) 

estabelecimento de processos e critérios objetivos para apresentação da proposta de 

composição do colegiado de forma a reforçar o alinhamento das recomendações aos 

acionistas da Companhia; ii) atualização da Matriz de Capacitações Críticas do Conselho, 

refletindo as prioridades e desafios de negócio e de Governança da Vale em atributos 

necessários ao grupo de Conselheiros, além de avaliação da proficiência dos membros; e 

iii) definição de requisitos objetivos adotados para direcionar a proposta de composição 

do Conselho para o novo mandato.  

 

 

b. Atualização da Matriz de Competências Críticas do Conselho de 

Administração 

 

Considerando os resultados do processo de avaliação do Conselho citado no item 

anterior, o Comitê revisou a Matriz de Competências Críticas do Conselho de 

Administração da Vale, visando reforçar sua objetividade em relação às competências 

que a compõem e seu alinhamento aos desafios e visão de futuro para a Companhia, tendo 

sido sua atualização aprovada pelo Conselho em setembro de 2022, na forma do Anexo I 

ao presente Relatório. 

 

Adicionalmente, o Comitê discutiu e definiu, com o suporte de assessoria externa 

especializada, critérios objetivos para a escala de proficiência individual quanto a cada 

uma das competências constantes da Matriz de Competências Críticas do Conselho, 

visando reforçar a acuracidade da avaliação do grau de cobertura das referidas 

competências considerando o colegiado atual, assim como sua comparabilidade frente a 

candidatos externos a serem avaliados.  

 

 

 



 

 

c. Avaliação do Conselho de Administração de acordo com a Matriz de 

Competências Críticas atualizada  

 

Após alinhamento em relação à atualização da Matriz de Competências Críticas 

do Conselho e às premissas para avaliação do nível de proficiência em relação a cada uma 

das competências, o Comitê solicitou que os Conselheiros1 se autoavaliassem quanto às 

referidas competências, tendo sido destacada a importância de considerarem, neste 

processo, os critérios e indicadores objetivos definidos para a avaliação, visando reforçar 

ainda mais a objetividade e precisão dos resultados consolidados. 

 

Na sequência, o Comitê analisou os resultados da autoavaliação dos Conselheiros 

em relação à Matriz de Competências Críticas e os ordenou de acordo com a metodologia 

desenvolvida. Este exercício permitiu identificar, de forma precisa, o grau de cobertura 

da Matriz de Competências Críticas do Conselho considerando o colegiado vigente, assim 

como avaliar o equilíbrio de experiências e conhecimentos para fins de diversidade e 

complementariedade de perfis, considerando as necessidades do Conselho para pleno 

desempenho de suas funções.   

 

Os resultados consolidados obtidos demonstraram a presença no colegiado 

vigente de todas as competências identificadas como críticas para o Conselho de 

Administração. A despeito disso, foram identificadas pelo Comitê oportunidades para 

ampliar a cobertura das competências do Conselho relacionadas a i) conhecimento da 

indústria com mindset internacional; ii) transformação cultural e gestão de talentos; iii) 

logística de cadeias globais; iv) inovação de negócios; e v) inteligência digital e novas 

tecnologias.  

 

A proposta de composição do colegiado para o mandato 2023-2025 constante do 

presente Relatório visa reforçar, por conseguinte, o grau de cobertura em relação às 

referidas competências críticas do Conselho de Administração. 

 

Por fim, fundamental destacar que foram observados, durante os trabalhos do 

Comitê, os mecanismos de Governança da Vale para mitigar potenciais conflitos de 

 
1 Com exceção do Conselheiro, titular e suplente, indicado pelo conjunto de empregados, que não 

participou do processo. 



 

 

interesses, incluindo aqueles constantes da Política de Transações Com Partes 

Relacionadas e Conflitos de Interesses da Companhia que trata de situações desta 

natureza. 

 

 

d. Discussão quanto a premissas de overboarding 

 

Tendo em vista a dimensão dos desafios da Vale e a importância da 

disponibilidade de tempo para o exercício adequado de funções no seu Conselho de 

Administração, o Comitê avaliou os principais conceitos de overboarding adotados por 

investidores da Companhia e proxy agencies, e, após debate, desenvolveu proposta 

própria sobre o tema, para fins de avaliação de candidatos e Conselheiros, conforme 

abaixo descrita: 

(i) Ocupar no máximo 4 posições em Conselho de Administração (e/ou 

Conselho Fiscal) concomitantes, incluindo a Vale, e considerando também companhias 

de capital fechado, mas excluindo ONGs e Conselhos pro bono. A posição de Presidente 

do Conselho de Administração (e/ou Conselho Fiscal) deve ser considerada em dobro 

para este cômputo. 

(ii) No caso de profissionais que ocupem posição executiva em outras 

empresas, a recomendação é no sentido de se aceitar apenas a Vale como demanda 

adicional de tempo. Devem ser excetuados desta restrição executivos responsáveis pelo 

acompanhamento de sociedades investidas, devendo ser avaliada sua disponibilidade de 

tempo para dedicação ao Conselho da Vale.  

(iii) A posição de Presidente do Conselho de Administração da Vale deve ser 

exercida por profissional brasileiro que ocupe, no máximo, mais uma posição de membro 

de Conselho de Administração (e/ou Conselho Fiscal). Outrossim, a posição de 

Presidente do Conselho de Administração da Vale não deve ser ocupada por profissional 

que exerça, concomitantemente, posição executiva em outra companhia. 

 

A referida proposta foi aprovada pelo Conselho de Administração, nos termos 

propostos pelo Comitê, em outubro de 2022. 

 



 

 

Todos os nomes constantes na lista de indicação ora apresentada atendem e/ou se 

comprometeram a atender a todos os conceitos de overboarding acima detalhados tanto 

no momento de sua eleição pela AGO 2023 como no decorrer de todo o mandato 2023-

2025.  

 

O atual Conselheiro Murilo Passos informou não poder atender a este critério e 

por isso não está sendo indicado à reeleição. 

 

 

e. Planejamento Sucessório e Renovação do Conselho de Administração 

Com base nas discussões citadas nos itens anteriores, o Comitê debruçou-se sobre 

a importância do planejamento, continuidade e renovação do Conselho de Administração 

para a estabilização e consolidação da Governança da Vale. A este respeito, recomendou 

ao Conselho tenure de 8 anos como tempo desejável para a permanência no colegiado, 

visando reforçar a sustentabilidade do processo de sua renovação, além do gerenciamento 

da idade média dos Conselheiros, sem, entretanto, limitação etária formal neste sentido.  

Tal proposta foi discutida e devidamente ratificada pelo Conselho de 

Administração em outubro de 2022. 

 

Os atuais Conselheiros Eduardo Rodrigues, Ken Yasuhara, Roberto Castello 

Branco e Roger Downey encaminharam carta à Presidência do Conselho manifestando 

seu desejo de não submissão de seus nomes a reeleição, por motivos de ordem pessoal.  

Encontra-se no Anexo II curva histórica de idade média do Conselho de 

Administração da Vale ao longo dos últimos anos, incluindo o indicador relativo à 

proposta de composição do colegiado constante no presente Relatório, demonstrando o 

processo de renovação do Conselho da Companhia.  

 Adicionalmente, foram incluídos no Anexo IV os indicadores de tenure de cada 

um dos nomes constantes da presente proposta de indicação. 

 

 

 



 

 

f. Avaliação de Candidatos 

 

A partir das reflexões acerca da avaliação do Conselho, da avaliação individual 

dos Conselheiros e do grau de cobertura em relação à Matriz de Competências Críticas 

considerando o colegiado vigente, e, ainda, das intenções individuais manifestadas quanto 

a não continuidade no colegiado para novo mandato, o Comitê, com o suporte de 

consultoria independente especializada, conduziu processo de avaliação de candidatos a 

membros do Conselho de Administração da Vale, visando uma composição mais 

equilibrada do colegiado, com ênfase na ampliação de sua diversidade e 

complementariedade de perfis.  

 

A proposta ora apresentada não apenas reforça a atração de Conselheiros 

experientes com ampla vivência e reconhecimento internacional, competências críticas 

ao Conselho e conhecimentos relevantes para fazer frente aos desafios da Companhia, 

como catalisa, de forma expressiva, a pluralidade do colegiado almejada pela Vale e por 

seus acionistas, inclusive em aspectos de gênero, raça e cultura.  

 

A proposta de composição do Conselho de Administração para o mandato 2023-

2025 representa 1 posição adicional feminina (incremento de 100% em relação ao 

colegiado atual) e 2 posições internacionais (incremento de 100% em relação ao 

colegiado atual), além de reforço do grau de cobertura em relação à Matriz de 

Competências Críticas do Conselho. Quanto a este último aspecto, encontra-se no Anexo 

III o resultado consolidado em relação à Matriz de Competências Críticas do Conselho 

considerando a proposta de composição constante do presente Relatório. 

 

Dessa forma, a presente proposta de indicação supera os indicadores de 

diversidade, em seu sentido mais amplo. Busca também ampliar as dimensões de 

diversidade do colegiado, com a indicação de 2 mulheres, 4 não brancos2 e 4 não 

brasileiros.  

 

 

 

 
2 Considerado neste cômputo o Conselheiro eleito, em separado, pelo conjunto de empregados da 

Companhia.  



 

 

 

g. Quantidade de Membros do Conselho 

 

 

Nos termos do Estatuto Social da Vale, o Conselho de Administração da 

Companhia deve ser composto por um mínimo de 11 e até 13 membros, sendo este órgão 

atualmente composto por 13 membros. 

 

Neste sentido, o Comitê ao discutir o tema recomendou a manutenção do tamanho 

do Conselho de Administração, composto, portanto, por 12 posições, além daquela 

decorrente da votação em separado pelo conjunto de empregados da Companhia, para 

fins de deliberação pela AGO 2023.  

 

 

h. Distribuição entre Independentes e não Independentes 

 

 

O Estatuto Social da Companhia prevê que, dos membros do Conselho de 

Administração, no mínimo 7 sejam membros independentes, requisito este superior às 

premissas constantes do Regulamento do Novo Mercado da B33, tendo sido igualmente 

estabelecidos pela Companhia critérios adicionais para avaliação de independência de 

Conselheiros, incluindo aspectos objetivos de limitação temporal para manutenção de sua 

condição. 

 

Partindo de tais premissas, a proposta de membros do Conselho de Administração 

constante do presente Relatório representa a indicação de 7 Conselheiros Independentes 

de um total de 13 Conselheiros, harmonizando o equilíbrio da composição do colegiado 

com a base de acionistas da Vale.  

 

 

 

  

 

 
3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, bolsa de valores oficial do Brasil 



 

 

 

III. PROPOSTA DE MEMBROS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Considerando o disposto nos itens anteriores do presente Relatório a respeito das 

atividades desenvolvidas pelo Comitê de Indicação e Governança, desde sua instalação 

pelo Conselho de Administração e até a presente data, o Comitê apresenta a seguinte lista 

de nomes para eleição pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no 

dia 28 de abril de 2023, para o mandato de 2023-2025, com base nas premissas constantes 

do presente Relatório.  

 

I. Daniel André Stieler 

II. Douglas James Upton – Membro Independente 

III. Fernando Jorge Buso Gomes 

IV. João Luiz Fukunaga 

V. José Luciano Duarte Penido – Membro Independente  

VI. Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães  

VII. Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira – Membro Independente 

VIII. Marcelo Gasparino da Silva – Membro Independente 

IX. Paulo Cesar Hartung Gomes – Membro Independente 

X. Rachel de Oliveira Maia – Membro Independente 

XI. Shunji Komai 

XII.  Vera Marie Inkster – Membro Independente  

 

 

O Comitê considera relevante destacar alguns aspectos sobre os novos nomes 

selecionados para a proposta de composição do Conselho ora apresentada: 

 

Douglas James (Doug) Upton 

Longa experiência como analista e investidor nas cadeias globais de suprimentos 

minerais à indústria siderúrgica e de metais básicos. Independente, Australiano, residente 

em Londres, sua inclusão no colegiado aprofunda a percepção das vantagens competitivas 

dos diversos players globais e suas estratégias, em criação de valor e alocação de capital, 

na avaliação de riscos geopolíticos e expectativas dos investidores tanto para retorno de 



 

 

valor quanto para as diversas dimensões de ESG na indústria minero-metalúrgica 

mundial.  

 

João Luiz Fukunaga 

Trajetória desenvolvida no Banco do Brasil ao longo dos últimos 15 anos, tendo 

sido recentemente eleito como Presidente da Previ. Não Independente (Previ), Brasileiro, 

sua inclusão do colegiado reflete indicação de acionista de referência da Companhia, 

agregando ao Conselho competências voltadas a relações institucionais, governamentais 

e reguladores.  

 

 

Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães  

Relevante experiência como CEO de investidor recente da Vale com atuação em 

Energia, Óleo e Gás, Açúcar, Logística e Mineração. Não Independente (COSAN), 

Brasileiro, sua inclusão no colegiado Vale reforça o viés de criação de valor na estratégia 

de futuro, o foco em gestão de cultura organizacional e em gestão operacional estável e 

segura, aportando sinergias de tecnologias energéticas bem como em cadeias logísticas 

no Brasil.  

  

Paulo Cesar Hartung Gomes 

Relevante experiência e expressiva trajetória no cenário político institucional 

brasileiro e na mediação entre o setor público e privado. Independente, Brasileiro, sua 

inclusão no colegiado aportará relevantes competências em relações institucionais, 

governamentais e reguladoras, ESG (é Presidente da Indústria Brasileira de Árvores) e 

transformação cultural e gestão de talentos (é Conselheiro do  RenovaBr), além de gestão 

de riscos, contribuindo de forma significativa para o cenário de operações da Vale. 

 

Shunji Komai 

Ampla experiência nas cadeias globais de Minério de Ferro e Siderurgia, no 

Brasil, África e Ásia, inclusive Japão, bem como no suprimento global de metais de 

baterias. Não Independente (MITSUI), Japonês, residirá no Rio de Janeiro, sua inclusão 

no colegiado Vale aportará profundo conhecimento das vantagens competitivas e 



 

 

estratégias dos diversos players globais especialmente na Ásia, na avaliação de riscos 

geopolíticos mundiais, bem como dos processos minero-metalúrgicos atuais e dos 

desenvolvimentos tecnológicos e inovação da indústria. 

 

 

Vera Marie Inkster 

Relevante experiência como CEO e CFO na indústria de Mineração de Metais 

Básicos, em alocação de capital e projetos, desenvolvimento de lideranças, foco em 

criação de valor e gestão de riscos. Independente, Canadense, residente em Toronto, sua 

inclusão no colegiado amplia o mindset internacional para discutir o crescimento e 

transformação da indústria de mineração, especialmente dos metais de transição 

energética, e também os desafios geopolíticos mundiais. 

 

 

O detalhamento dos currículos e das principais competências e experiências de 

cada um dos membros indicados, assim como sua correlação com as competências 

apontadas na Matriz de Competências Críticas do Conselho de Administração, se 

encontram no Anexo IV deste Relatório.  

 

Como previsto na Política de Indicação dos Administradores da Vale, os membros 

ora indicados passaram por uma verificação de antecedentes conduzida pela Diretoria de 

Integridade Corporativa, não tendo sido identificadas informações relevantes que 

pudessem impedir a indicação ou recomendação dos candidatos. 

 

 

IV. PRESIDÊNCIA E VICE-PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 Nos termos do Estatuto Social da Vale, as posições de Presidente e Vice-

Presidente do Conselho são eleitas individualmente em Assembleia.  

 

 



 

 

O Comitê tomou conhecimento de intenção de indicação, por parte de acionistas 

da Companhia, de Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães para a posição de 

Presidente do Conselho de Administração4. Posteriormente, recebeu indicação, por parte 

do acionista Previ, de Daniel André Stieler para a referida posição.  

 

No que se refere à posição de Vice-Presidente do Conselho de Administração, 

Marcelo Gasparino da Silva manifestou interesse em submeter sua candidatura ao cargo.  

 

O Comitê encaminha, pois, as referidas intenções para apreciação do Conselho de 

Administração e posterior endereçamento para fins de eleição pelos acionistas da 

Companhia em sede da AGO 2023. 

  

Neste contexto, o Comitê ressalta que, em linha com o Estatuto Social da 

Companhia, uma vez que a AGO 2023 delibere pela eleição de um Presidente do 

Conselho de Administração não independente, os Conselheiros independentes eleitos 

deverão indicar um Conselheiro Independente para atuar como Lead Independent 

Director, como elemento de interlocução entre o Conselho e seus acionistas, assim como 

entre o Presidente do Conselho e demais Conselheiros. 

 

Diante do exposto, a proposta de composição do Conselho de Administração da 

Vale para o mandato 2023-2025 constante do presente Relatório reflete, no entendimento 

independente do Comitê, seu compromisso com a transparência do processo de indicação 

do colegiado, aliando sua composição aos desafios e visão de futuro da Companhia.  

 

Os membros do Comitê aprovaram a emissão deste Relatório Final, com as 

seguintes ressalvas individuais:  

 

i) Daniel Andre Stieler se absteve em relação à seção IV, no que se refere à 

posição de Presidente do Conselho de Administração, em linha com a 

Política de Transações Com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses 

da Companhia; e 

 
4 Após a conclusão de seu Relatório, o Comitê tomou conhecimento, em 08 de março de 2023, de solicitação 

de Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães para não consideração de seu nome para a referida 

posição. 



 

 

ii) Marcelo Gasparino da Silva se absteve em relação à seção IV, no que se 

refere à posição de Vice-Presidente do Conselho de Administração, em 

linha com a Política de Transações Com Partes Relacionadas e Conflitos 

de Interesses da Companhia. 

 

 

Rio de Janeiro, 07 de março de 2023 

 

 

Jose Luciano Duarte Penido 

Coordenador 

 

Daniel Andre Stieler  

 

Marcelo Gasparino da Silva 

 

Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira 

 

 

Registros Posteriores à Finalização do Presente Relatório 

Em prol de seu compromisso com a transparência do processo de indicação de 

candidatos ao Conselho de Administração da Vale, o Comitê informa, em 10 de março 

de 2023, que: 

i) Após a conclusão de seu Relatório, tomou conhecimento, em 08 de março de 

2023, de solicitação de Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães para não 

consideração de seu nome para a posição de Presidente do Conselho de 

Administração da Companhia para o mandado 2023-2025.  

ii) Para reforçar o processo de avaliação quanto à independência dos 

candidatos constantes da lista apresentada na seção III, o Conselho de 

Administração solicitou, em 08 de março de 2023, parecer técnico de 

assessores jurídicos sobre o tema.  

 

  



 

 

  ANEXO I 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO II   

 

Curva Histórica de Idade Média do Conselho de Administração  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Para fins deste indicador é considerado o Conselheiro eleito, em separado, pelo conjunto de empregados da Companhia. 

Conselho de Administração - 

Mandato 
Idade Média do Colegiado5 

2015 - 2017 57 anos 

2017 - 2019 57 anos  

2019 - 2021 61 anos 

2021 - 2023 60 anos 

2023 - 2025 57 anos 



 

 

ANEXO III 

 

Avaliação do Conselho de Administração de Acordo com a Matriz de Competências Críticas 
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EXPERIÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

                             

EXPERIÊNCIA EXECUTIVA 
RELEVANTE 

3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2,58 ALTA 
 

 

EXPERIÊNCIA NO 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
NA ÁSIA 

1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1,58 INTERMEDIÁRIA 
 

 

RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS, 

3 1 2 3 3 3 3 3 3 2  1 1 2,33 ALTA  



 

 

GOVERNAMENTAIS E 
REGULADORES  

RELACIONAMENTO COM 
ACIONISTAS 3 3 3 1 2 3 3 2 1 1 1 3 2,17 ALTA  

EXPERIÊNCIA 
FUNCIONAL 

                             

GESTÃO DE RISCO E 
SEGURANÇA 

2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2,25 ALTA 
 

 

TRANSFORMAÇÃO 
CULTURAL & GESTÃO DE 
TALENTOS 

2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1,83 INTERMEDIÁRIA 
 

 

INOVAÇÃO DE NEGÓCIOS 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1,67 INTERMEDIÁRIA 
 

 

INTELIGÊNCIA DIGITAL & 
NOVAS TECNOLOGIAS 

2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1,42 Baixa 
 

 

ESG 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2,50 ALTA 
 

 
3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 2 3 2,07 ALTA  



 

 

FINANÇAS & PORTFOLIO 
COM ORIENTAÇÃO PARA 
VALOR E ACCOUNTABILITY 
POR PERFORMANCE  

COMERCIAL E TRADING 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 3 1 1,58 INTERMEDIÁRIA 
 

 
EXPERIÊNCIA 
SETORIAL 

                             

MINERAÇÃO 1 3 2 1 3 2 3 1 1 1 3 3 2,00 ALTA 
 

 

SIDERURGIA & 
METALURGIA 

1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1,50 INTERMEDIÁRIA 
 

 

LOGÍSTICA DE CADEIAS 
GLOBAIS 

1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1,67 INTERMEDIÁRIA 
 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL  
POR CANDIDATO 

2,00 1,93 1,86 1,21 2,43 2,43 2,50 1,79 1,79 1,64 1,93 2,00 1,96 
  

 

 

 

¹ Apuração da Proficiência 
ALTA - Quando em cada capacitação há pelos menos 3 membros com rating 3 ou se houver 2 membros com 
rating 3 e a média for igual ou superior a 2,0      

 INTERMEDIÁRIA - Nos demais casos em que a classificação não é ALTA ou BAIXA      

 BAIXA - Quando o rating médio é inferior a 1,5 e não há pelo menos dois membros com rating 3 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV  

 

 

                   

                                                                                      

                                                        

                                           

                                                      

                                                

                        

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    

                                       
                               
                              
                                                                 
           

                                                     
    

              
                   

                       
                        
                     
               



 

 

 

 

 

  
 

                   

                                                               

                                                      

                        

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                              

                                       
                                            
                              
    
          
                        



 

 

 

 

                         

                                                               
                                                        
                                          

                                                      

                                                     

                        

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                               

                                       
                               
                                                     
                            
    
                                                                 
           

          

              
                   

                       
         



 

 

 

 

                 

                                                            

                                                      

                        

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                         

                                       
                                         
           

                       
                        
                     
               



 

 

 

 

                          

                                                                
                                          
                                    

                                                

                       

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                        
                                                                                                        

                                       
                               
                                                     
                            
    
                                                                 
           

          

              
                   



 

 

 

 

                                       

                                                            

                                                      

                                                  

                                                 

                                                                  

                                                                     

                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

                                       
                               
                                         
           

                              
                            
                                            

                                                
                             

    
                    
                            

                       
     



 

 

 

 

                                           

                                                      
                                      
                                     

                                                      

                                                               

                        

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                          
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     
                                                                                              

                                       
                               
                                                     
                              
                            
    
                                                                 
           

          
                            

              
                   



 

 

 

 

                          

                                                                 
                         
                                      
                                     

                                                      

                                                 

                                                  

                       

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                   

                                       
                               
                                                     

              
                  



 

 

 

 

                         

                                                            

                                                      

                        

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                         
                                                                                   

                                       
                               
                                                     
                            
                                            
    



 

 

 

 

                       

                                                     
                                 
                                 

                                                      

                                                 

                                     

                        

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                
                                                                                                                                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                             
                                                                                                                                   

                                       
                               
    

              
                   



 

 

 

 

           

                                                            

                                                      

                        

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                        
                                                                                        

                                       
                                            
                    
          
                            

                       
                 



 

 

 

                 

                                                   

                                                      
                                                          
                                                   

                        

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                
                                                                                                      

                                       
                               
                              
                            
                                                                 
           

          


