
Comunicado ao
Mercado

Vale confirma acordo com a Tesla para fornecimento de
níquel de baixo carbono

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2022 - Vale S.A (“Vale”) tomou conhecimento da divulgação pela Tesla
Inc hoje e confirma que assinou um contrato de longo prazo com a Tesla Inc para fornecimento de
níquel Classe 1 nos Estados Unidos a partir de suas operações no Canadá. Este acordo está em
linha com a nossa estratégia de ampliar a exposição à indústria de veículos elétricos, alavancando
nossa baixa pegada de carbono e posição de liderança no mercado como maior produtor de níquel
acabado da América do Norte.

“Temos o prazer de ter a Tesla, líder em produção de veículos elétricos, entre nossos clientes” disse
Deshnee Naidoo, Vice-Presidente Executiva de Metais Básicos. “Esse acordo reflete um
compromisso compartilhado com sustentabilidade e mostra muito claramente que somos o fornecedor
preferencial para produtos de níquel de baixa emissão de carbono e alta pureza, essenciais para
baterias de longo alcance.”

Nosso objetivo é atingir de 30% a 40% de nossas vendas de níquel Classe 1 para a indústria de
veículos elétricos em rápido crescimento.

As operações da Vale no Canadá produzem alguns dos produtos de níquel de menor emissão de
carbono do mundo. Em 2020, os rounds da refinaria de Long Harbour em Newfoundland & Labrador
tiveram uma pegada de carbono verificada de 4,4 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de
níquel, enquanto as pelotas e pó da refinaria de níquel de Copper Cliff em Ontário tiveram uma pegada
verificada de 7,3 toneladas equivalente. Isso inclui emissões de Escopo 1 e 2, de mineração, moagem
e refino, bem como emissões de Escopo 3, de insumos.
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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.


