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"Conselheiro deve contribuir com ideias
diferentes", diz Isabella Saboya

Valor: Por que ser conselheiro?

Isabella Saboya Aceitei o convite de
um relevante investidor institucional que
conta com a credibilidade de ser
signatário do PRI, de práticas
responsáveis, e do Código Amec de
Stewardship. Esse investidor acredita que
o meu perfil pode agregar valor ao
conselho da companhia. A Vale tem
projeto ambicioso de transformar-se numa "true corporation". Tenho
experiência como conselheira de "corporation" e penso que o conselho de
uma companhia com essa estrutura acionária precisa ser ainda mais forte e
atuante relativamente às demais estruturas, pois assim é possível prevenir
problemas inerentes à uma estrutura de capital pulverizada. A abordagem de
temas chaves corporativos como alocação de capital, estratégia, governança,
sustentabilidade, todas do ponto de vista do investidor, é algo muito raro nos
conselhos no Brasil, mas algo imprescindível.

Valor: A eleição será concorrida?

Isabella: Deveria haver uma eleição concorrida dado que a Vale é uma das
companhias de maior visibilidade do país. É a primeira vez que se realiza esse
processo de conselheiros independentes. É natural que candidaturas diversas
tenham surgido. O importante é que haja toda transparência possível, o que
acredito estar ocorrendo.

Valor: Quais suas prioridades?

Isabella: A primeira providência numa empresa como a Vale é ter a
humildade de saber que há muito o que aprender. Minha expectativa é de que
a Vale deve disponibilizar aos novos conselheiros um programa de 'board
education', capacitando-os a agregar valor para a companhia. O aprendizado
neste processo se juntará à minha experiência e percepção externa dos
pontos críticos, dentre os quais eu listaria os comitês de assessoramento ao
conselho que devem ser bem planejados e eficientes face ao porte e à
complexidade da Vale.

Valor: Onde é preciso avançar?

Isabella: Como observadora externa, entendo que os pontos são
governança, relacionamento com investidores, sustentabilidade empresarial
e uso do capital.

Valor: Qual o rol do conselheiro?

Isabella: Em seu novo modelo societário, o foco decisório da empresa se
transfere dos controladores para o conselho. O órgão precisa estar pronto
para essa mudança, e o conselheiro independente traz visões diferentes em
relação aos incumbentes. Não significa discordar, embora deva fazê-lo
quando necessário, mas contribuir com ideias diferentes para um melhor
processo decisório.

Por Francisco Góes | Do Rio
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Operações mais recentes

Tomador Valor* Meses Retorno**
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Tomador Valor* Meses Retorno**

Braskem 1.250 123 4,68%

Braskem 500 63 3,73%
Petrobras 1.000 124 6,00%

Veja as tabelas completas no ValorData
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Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
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