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Vale informa sobre Relatório de Transparência Fiscal
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020 – A Vale S.A. (“Vale”) informa que publicou
hoje, a primeira edição anual do seu Relatório de Transparência Fiscal, como
parte do seu novo pacto com a sociedade e da jornada para avançar no
engajamento
com
seus
stakeholders.
Em 2019, a Vale pagou US$ 4,5 bilhões em impostos e royalties globalmente,
dos quais mais de 90% (US$ 4,2 bilhões, que equivalem a R$ 16,7 bilhões)
foram pagos no Brasil – onde está localizada a maior parte das suas operações.
Essa quantia de US$ 4,5 bilhões em impostos e royalties corresponde a mais
de 10% da contribuição econômica total da Vale em 2019. Além do pagamento
de tributos, essa contribuição inclui custos operacionais, salários e benefícios
de
empregados,
entre
outros.
O relatório estabelece os princípios para a abordagem da Vale em relação a
tributos e investimentos. Inclui informações relativas a tributos sobre renda,
mineração, folha e produtos e serviços, entre outros, fornecendo dados sobre
pagamentos no Brasil, Canadá, Indonésia, Moçambique e Nova Caledônia.
Com essa publicação, a Vale atende com um ano de antecedência ao
compromisso de divulgar um relatório detalhado de transparência fiscal, como
parte de sua agenda ESG. A publicação do relatório estava prevista inicialmente
para 2021, de acordo com o plano de ação para cumprir os compromissos ESG.
A divulgação do Relatório de Transparência Fiscal demonstra o compromisso
da Vale com a transparência ao seguir os princípios recomendados por
entidades internacionais como o Conselho Internacional de Mineração e Metais
(“ICMM”, acrônimo em inglês) e a Iniciativa de Transparência da Indústria
Extrativista
(“EITI”,
acrônimo
em
inglês).
O Relatório de Transparência Fiscal pode ser consultado no Portal ESG, aqui.
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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, contactar:
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, e não em fatos históricos, 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 Autorité des Marchés Financiers (AMF) e na U.S.
Securities and Exchange Commission – SEC, e em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de
risco”
no
Relatório
Anual
Form
20F
da
Vale.
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