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Aberdeen pede mais ativismo na Vale - e
propõe dois nomes
Geraldo Samor

A Aerdeen Aet Management etá indicando Iaella aoa e andra Guerra como
memro independente do conelho da Vale, um inal de que um do maiore
invetidore internacionai da ovepa deeja uma upervião mai próxima da
mineradora num momento de tranição em eu modelo de governança.
O nome da candidata concorrerão à eleição em eparado da chapa da
adminitração, que tem 10 outro nome; a aemleia é no dia 20 dete mê.
“A governança corporativa de uma companhia de capital pulverizado, em
controlador de nido, é predicada em haver conelheiro realmente independente,”
Peter Talor, chefe da Aerdeen no rail, die ao razil Journal. “No futuro,
achamo que a Vale preciará de ainda mai conelheiro independente, não apena

doi."
Ao ecolher aoa e Guerra, a Aerdeen die ter nomeado “dua da mai
renomada gura no campo da governança corporativa no rail.”
Guerra, indicada para repreentar o acionita detentore de açõe PN, foi uma da
fundadora do Intituto raileiro de Governança Corporativa (IGC) e preidiu
aquele conelho por quatro ano, até 2016. Além dio, etá no conelho da Gloal
Reporting Initiative, uma organização internacional que ajuda emprea e governo
a melhorar ua tranparência, e no conelho da Copel e da VIX Logítica. e eleita, a
Vale erá eu mai importante oard até agora.
aoa, ex-ócia da getora Invetidor Pro ional e Jardim otânico
Invetimento, tem um envolvimento hitórico com tema de governança, incluindo
o reve tempo em que traalhou como aeora epecial do então preidente da
CVM, Joé Luiz Oório. e eleita, ela repreentará o acionita detentore de açõe
ON. Mai recentemente, aoa etá tentando evangelizar o getore ore o
conceito de 'tewardhip', que exorta o acionita a não carem paivo diante da
governança da emprea. Até recentemente, aoa etava no conelho da R Mall,
onde participou da dicuõe que levaram à troca do CO da emprea. la tamém
etá no conelho da PAR Corretora e no conelho cal da Mill.
Talor, da Aerdeen, diz: “u gotaria de friar que ee não ão noo conelheiro.
ó etamo tomando a iniciativa de indicá-lo porque ão peoa que repeitamo
atante e achamo que a companhia precia dito. Ma no momento em que ele
forem eleito, ele erão independente da companhia, do controladore, e de todo
o acionita."
Ma para eleger a dua candidata, a Aerdeen enfrenta um dea o hercúleo.
O etatuto da Vale etaelece que 15% da ON preciam votar para eleger o
repreentante do minoritário da ON (o quórum para a PN é outro: 10% do
capital total da companhia, ma a PN têm um oat utancialmente maior, o que
facilita e eleição). Como apena 40% da ON etão em poder do mercado, io
ignifca que quae metade da ON em poder do mercado tem que comparecer para
garantir a eleição da candidata. Ito nunca aconteceu ante.
A Aerdeen tem cerca de R$ 25 ilhõe invetido no rail, com participação em 24
emprea raileira, incluindo Renner, Multiplan, Iguatemi, Arezzo e Ultrapar. A
getora é acionita da Vale dede 2004 e hoje tem cerca de 2% da emprea, entre ON
e PN.
A propota de eleição de doi nome independente vem num momento em que a
Vale e prepara para adotar uma etrutura acionária mai favorável ao minoritário.

Vale e prepara para adotar uma etrutura acionária mai favorável ao minoritário.
O controladore da Vale — radeco e Previ — acaam de iniciar um proceo que
impli cará a etrutura acionária da emprea, colocará a Vale no Novo Mercado e
tranformará a mineradora numa companhia em controlador de nido daqui a
trê ano. Até novemro, a Vale paará a ter apena açõe votante, apó uma
retruturação ocietária em que ua açõe PN erão convertida em ON.
No quadro aaixo, a maiore poiçõe da Aerdeen na ovepa:

