Fato relevante

Vale informa sobre atualização de projeções
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2021 – A Vale S.A. (Vale) informa a descontinuidade do guidance de
(a) produção média de níquel para os anos de 2021 a 2023 e (b) produção de cobre em 2021, que se
encontra em revisão devido às incertezas relativas ao prazo para a retomada da produção nas
operações de Sudbury e ao ramp-up da implementação de processos de segurança e manutenção
em Sossego e Salobo.
A Vale esclarece que as informações divulgadas neste documento representam uma mera estimativa,
dados hipotéticos que de forma alguma constituem promessa de desempenho por parte da Vale e/ou
de seus administradores. As projeções apresentadas envolvem fatores de mercado alheios ao
controle da Vale e, dessa forma, podem sofrer novas alterações. Adicionalmente, a Vale informa que
reapresentará oportunamente o item 11 de seu Formulário de Referência, no prazo previsto na
Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada.
Luciano Siani Pires
Diretor Executivo de Relações com Investidores

Desde o início do surto de Covid-19, nossa maior prioridade é a saúde e a segurança de nossos funcionários. Nossa equipe de RI adotou o
trabalho remoto e, à medida que continuamos a enfrentar essas novas circunstâncias, recomendamos que priorize contato por e-mail e
ferramentas on-line.
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.

Fato relevante

Vale informs on estimates update
Rio de Janeiro, July 19th, 2021 - Vale S.A. (Vale) informs that it has discontinued its guidance of: (i)
nickel average production for 2021 to 2023 and (ii) copper production for 2021, which is under review
given uncertainties concerning the timeline to resume production in Sudbury operations and the rampup of the safety and maintenance process implementation in Sossego and Salobo.
Vale clarifies that the information provided in this document represent only an expectation, hypothetical
data that by no means constitute a promise of performance by Vale and/or its management. The
estimates presented involve market factors that are beyond Vale’s control and, therefore, can be
subject to new changes. Additionally, Vale informs that will file again in due course the item 11 of its
Reference Form, in the period required by the Instruction CVM number 480 of December 7, 2009, as
amended.
Luciano Siani Pires
Executive Officer of Investor Relations

Ever since the Covid-19 outbreak began, our highest priority is the health and safety of our employees. Our IR team adopted work-fromhome, and as we continue to face these new circumstances, we strongly recommend you prioritize e-mail and online engagement.
For further information, please contact:
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
This press release may include statements that present Vale’s expectations about future events or results. All statements, when based upon
expectations about the future, involve various risks and uncertainties. Vale cannot guarantee that such statements will prove correct. These risks
and uncertainties include factors related to the following: (a) the countries where we operate, especially Brazil and Canada; (b) the global economy;
(c) the capital markets; (d) the mining and metals prices and their dependence on global industrial production, which is cyclical by nature; and (e)
global competition in the markets in which Vale operates. To obtain further information on factors that may lead to results different from those
forecast by Vale, please consult the reports Vale files with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the Brazilian Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) and in particular the factors discussed under “Forward-Looking Statements” and “Risk Factors” in Vale’s annual report
on Form 20-F.

