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1. O número de funcionários inclui ativos nos quais a Trafigura mantém o controle administrativo, por exemplo, MATSA 
(Espanha), Porto Sudeste (Brasil) e a mina Mawson West (RDC). Esses ativos são desconsolidados do balanço da 
Trafigura e, como tal, o número médio de funcionários indicado varia entre o Relatório de Responsabilidade e o 
Relatório Anual da Trafigura.

Capa: Supervisor de Serviços de Campo, Midland, Texas, EUA.
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É um prazer apresentar este resumo do Relatório de 
Responsabilidade de 2018 da Trafigura.

O Relatório de 2018 é nosso quarto relatório e registra 
nosso progresso no cumprimento dos compromissos 
que assumimos para manter um negócio responsável. 
Também aborda os desafios com que nos deparamos ao 
fazê-lo.

Nossa intenção declarada dentro do Grupo Trafigura 
é assumir um papel de liderança na responsabilidade 
empresarial adequada a nossa posição como um dos 
maiores comerciantes independentes do mundo de 
petróleo, produtos refinados, metais não ferrosos e 
minerais a granel.

Acreditamos que isto sustenta nossa capacidade 
de funcionar como uma empresa multinacional e 
que também apoia nossos objetivos comerciais . 
Nossos clientes e parceiros financeiros esperam 
que ajamos de forma transparente e responsável.  
Fazer isso é essencial para manter nossa reputação, que 
é cada vez mais importante para o sucesso dos negócios 
no mundo atual.

Temos progressos para re latar,  mas também 
reconhecemos que ainda há muito a ser feito.

Temos um claro objetivo de atingir zero acidentes fatais, 
mas lamentavelmente, em 2018, houve quatro acidentes 
do tipo associados a nossas operações. Esta é uma área 
de foco importante e, em toda a empresa, continuamos 
dando prioridade e investindo na melhoria de práticas de 
segurança. Observamos uma redução adicional nas taxas 
de frequência de lesões em nossas operações e estamos 
fazendo progressos no gerenciamento da extensa 
rede de contratantes em quem confiamos para dirigir 
nossos negócios.

Continuamos liderando o setor com transparência, 
comunicando nossos pagamentos às Empresas 
Petrolíferas Nacionais para a aquisição de petróleo e gás.

Além disso, aprimoramos nossa divulgação ambiental 
medindo com mais precisão as emissões de gases de 
efeito estufa de todas as nossas atividades e tomamos 
medidas para definir uma Estratégia de Alterações 
Climáticas para gerenciar a intensidade das emissões de 
nossos negócios.

O fornecimento responsável de cobalto, um componente 
essencial nas baterias de íons de lítio que alimentam 
os veículos elétricos, é um foco importante para 
consumidores, fabricantes de baterias e empresas de 
tecnologia. No Relatório Principal, descrevemos nossas 
iniciativas de fornecimento responsável de forma 
mais detalhada.

Por último, mas não menos importante, permanecemos 
vigilantes e proativos em relação ao cumprimento de 
todas as áreas de nossos negócios, especialmente no que 
se refere à aplicação de sanções econômicas.

Nossa abordagem é caracterizada por empenho e 
transparência. Nossas contrapartes nos negócios, 
governo e finanças nos dizem que reconhecem e saúdam 
esses esforços, o que nos encorajará a mantê-los e 
intensificá-los no próximo ano.

Jeremy Weir
Presidente Executivo e Diretor Executivo

Declaração do Presidente Executivo e Diretor Executivo

Responsabilidade empresarial

«Nossa intenção declarada 
dentro do Grupo Trafigura é 
assumir um papel de liderança 
na responsabilidade empresarial 
adequada a nossa posição como 
um dos maiores comerciantes 
independentes do mundo.»

Para consultar uma cópia do Relatório de 
Responsabilidade de 2018 completo da Trafigura, 
visite: www.trafigura.com/2018RR
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Responsabilidade e estratégia 
As práticas e políticas comerciais responsáveis são parte integrante de nossa estratégia e 
estão integradas em nossas operações diárias.

1. Conformidade (p5)

OBJETIVO: Garantir que nossos funcionários 
trabalham em conformidade ao nosso Código de 
Conduta Empresarial e que as atividades cumprem 
com leis e regulamentos, conforme aplicável.

Mantemos um programa abrangente de verificações e 
treinamento de conformidade da abordagem Conhecer 
seu Cliente (KYC). Em 2018, continuamos nosso 
envolvimento com as autoridades reguladoras em 
temas centrais relacionados com o setor do comércio 
de mercadorias.

2. Sociedade (p6)

OBJETIVO: Aumentar os impactos positivos nas 
comunidades, trabalhando para evitar os impactos 
sociais , ambientais e econômicos negativos 
nas comunidades.

Em 2018, mantivemos nosso programa de comunicação 
de pagamentos feitos às Empresas Petrolíferas Nacionais 
(NOC) pela aquisição de petróleo e gás sob a Iniciativa 
para a Transparência das Indústrias Extrativas (EITI).

Aprimoramos nosso programa de Fornecimento 
Responsável, testado pela primeira vez em 2017, para 
abordar a possibilidade da ocorrência de impactos sociais 
ou ambientais adversos associados à extração mineira. 
O programa está ciente da Orientação da OCDE para 
Cadeias de Fornecimento Responsável de Minerais de 
Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco. Aqui, o 
foco inicial, descrito mais detalhadamente no Relatório 
Principal, foi realizar avaliações dos fornecedores 
que operam em regiões de alto risco ou que fornecem 
produtos de alto risco à Trafigura, como o cobalto.

3. Saúde e Segurança (p7)

OBJETIVO: Realizar nossas operações com segurança 
e reduzir e gerenciar os riscos.

Nosso Comitê de Saúde, Segurança, Ambiente e 
Comunidades (HSEC) é mandatado pelo Conselho de 
Administração para oferecer orientação e monitorar sua 
implementação em todas as nossas operações.

A segurança em nossas operações continua sendo nossa 
principal prioridade. Todavia, em 2018 não cumprimos 
nosso objetivo de zero acidentes mortais. Nosso Relatório 
Principal explica o que está sendo feito para alcançar a 
meta o mais rápido possível.

Em outros aspectos, estamos tendo um bom progresso, 
com uma redução na taxa de lesões com afastamento 
(LTIR), relatórios aprimorados de incidentes e quase 
acidentes e outras medidas para fortalecer nosso 
gerenciamento de risco operacional.

4. Ambiente (p8)

OBJETIVO: Minimizar os impactos adversos no 
ambiente natural e responder aos efeitos das 
alterações climáticas.

Atingimos nosso objetivo de zero incidentes ambientais 
graves e fizemos bons progressos no estabelecimento de 
expectativas mínimas para o gerenciamento de operações 
consideradas de alto risco para o meio ambiente. O Grupo 
também adotou uma Estratégia de Alterações Climáticas 
que visa gerenciar as emissões de gases com efeito estufa 
dentro de nosso escopo de responsabilidade, com foco 
particular na redução da intensidade de carbono de 
nossas operações de transporte.

5. Empenho e transparência

OBJETIVO: Desenvolver relações com nossas partes 
interessadas, promover a transparência e comunicar 
nosso desempenho.

O envolvimento das partes interessadas é fundamental 
para nossa abordagem em todas as áreas acima e tem 
sido decisivo em nosso trabalho em curso para definir 
e refinar as questões relevantes em nossa Estratégia de 
Responsabilidade. Em 2018, fizemos um estudo com 
vários de nossos credores e investidores para saber suas 
opiniões sobre nossa divulgação de informações externas. 
Estas discussões nos deram uma validação geral de nossa 
abordagem e incentivaram a inclusão de mais dados, 
quando possível, e mais estudos de casos reais para 
refletir e reforçar nosso progresso.

Mais detalhes sobre nossas diversas iniciativas podem ser 
encontrados on-line e no Relatório Principal.

Nossa abordagem
A Trafigura mede seu desempenho em relação aos objetivos de responsabilidade em cinco áreas principais.
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Conformidade
Os negócios da Trafigura são realizados dentro das leis e regulamentos nacionais e internacionais. 
Onde quer que operemos, nosso objetivo é garantir que nossa conduta esteja de acordo com os 
padrões relevantes e reconhecidos internacionalmente.

Nosso desempenho

• 570 funcionários novos da Trafigura, sediados em 
escritórios, com treinamento sobre nosso Código 
de Conduta Empresarial.

• Treinamento contra lavagem de dinheiro 
oferecido a mais de 989 funcionários em 
41 locais.

• Treinamento antissuborno e corrupção oferecido 
a mais de 995 funcionários em 41 locais.

• 3.976 navios rastreados pelo número IMO 
para reduzir o risco associado à transferência 
de navios por países, entidades ou 
indivíduos sancionados.

Nossa abordagem
Apostamos em promover e sustentar uma cultura 
de conformidade sólida, onde todos os funcionários 
reconhecem a responsabilidade pessoal e coletiva 
para cumprir os objetivos de conformidade do Grupo. 
Nosso Código de Conduta Empresarial define o que é 
esperado de nossos funcionários.

O Departamento de Conformidade da Trafigura 
supervisiona as atividades do Grupo. Funciona em 
parceria com as funções de front-office para garantir 
que nossos controles são pertinentes e sólidos. 
O Responsável pela Conformidade da Trafigura reporta 
diretamente ao Diretor de Operações do Grupo.

6.475
Verificações Conhecer seu 
Cliente (KYC) realizadas 
em 2018
(2017: 5.975) 
 

570
Funcionários novos da 
Trafigura, sediados em 
escritórios, com 
treinamento sobre Código 
de Conduta Empresarial 
em 2018
(2017: 680)

989
Sessões de treinamento 
contra lavagem de 
dinheiro oferecidas 
em 2018
(2017: 565)

995
Sessões de treinamento 
antissuborno e corrupção 
oferecidas em 2018
(2017: 570)
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Sociedade
Ganhar e manter nossa licença social nas comunidades onde operamos reduz o risco, apoia 
o desenvolvimento de nossos negócios e aumenta nosso acesso a talentos, capital e liquidez. 
Promover laços mais estreitos com as comunidades e incentivar maiores níveis de transparência 
em nível local e internacional são componentes essenciais. Quando nossas atividades afetam os 
outros, agimos para evitar a violação de seus direitos e para abordar os impactos adversos nos 
quais estamos envolvidos.

Nosso desempenho

• O documento «Fornecimento Responsável e 
Expectativas da Cadeia de Fornecimento» da 
Trafigura foi distribuído a todos os fornecedores 
de metais e/ou minerais da República 
Democrática do Congo (RDC) e da Zâmbia.

• «Fornecimento Responsável e Expectativas da 
Cadeia de Fornecimento» distribuído a todos os 
fornecedores de ouro. A due diligence baseada 
em documentos iniciada após o Treinamento 
disponibilizado à equipe interna competente de 
negociação e operações.

• A Trafigura colaborou com a Kumi Consulting e a 
NGO Pact para formalizar suas expectativas para 
fornecedores de material recuperado por meio de 
mineração artesanal e em pequena escala (ASM).

• Em abril, apresentamos nosso progresso no 
fornecimento responsável no «Fórum sobre 
Cadeias de Fornecimento Mineral Responsável» 
da OCDE, em Paris.

• A Trafigura continuou apoiando o grupo de 
trabalho de várias partes interessadas, mandatado 
pela EITI, no desenvolvimento de diretrizes sobre 
relatórios de «first-trade» de vendas de petróleo 
bruto por empresas públicas (EP).

2,7 bilhões de dólares
Total de primeiras aquisições das Empresas Petrolíferas 
Nacionais (NOC) em moedas com a Iniciativa para a 
Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) em 2017
(2016: 1,1 bilhão de dólares)

30,0 bilhões de dólares
Total de primeiras aquisições das Empresas Petrolíferas 
Nacionais (NOC) em países sem a Iniciativa para a 
Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) em 2017
(2016: 20,1 bilhões de dólares)

Nossa abordagem
Somos um grande dinamizador do comércio mundial. 
Acreditamos que a riqueza de recursos naturais 
deve ser um motor para o crescimento econômico 
que, quando usado com cautela, contribui para o 
desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza.

Nossas atividades estimulam o desenvolvimento nas 
comunidades locais e economias nacionais. Criamos 
emprego, desenvolvemos competências, construímos 
infraestruturas e adquirimos de fornecedores 
locais. Ao mesmo tempo, reconhecemos que nossas 
atividades e as de nossas relações comerciais também 
podem ter impactos negativos.

Monitoramos e tentamos gerenciar os riscos quando 
temos impactos indiretos na cadeia de fornecimento. 
Esforçamo-nos para reduzir esses riscos, agindo de 
forma responsável e exercendo diligência na nomeação 
de fornecedores e contratantes. A forma como agimos 
é estipulada por nossa Política de Responsabilidade, 
Princípios Empresariais e, quando apropriado, 
pelas expectativas operacionais especificadas.

Internacionalmente, contribuímos para a expansão 
de conversas e respostas aos impactos relacionados 
com o nosso setor, às regiões nas quais negociamos, 
às relações comerciais que mantemos, aos produtos 
com que lidamos e aos serviços que prestamos.
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Saúde e Segurança
Realizar nossas operações com segurança é fundamental para o Grupo Trafigura.

Nosso desempenho

• Quatro acidentes fatais associados às operações 
da Trafigura.

• Maior rigor nas avaliações dos incidentes graves 
através de uma supervisão melhorada.

• Redução de 38% do total de incidentes 
com afastamento.

• Redução de 34% da taxa geral de incidentes 
com afastamento (LTIR) em todo o Grupo.

• Aumento de 204% na denúncia de 
quase acidentes.

495
Número de incidentes de 
saúde e segurança 
denunciados (nível 1-5) 
(2017: 423)

64
Incidentes com 
afastamento (LTI) 
(2017: 104)

2,40
Taxa de Incidentes com 
Afastamento (LTIR) 
(2017: 3,62)

Nossa abordagem
Temos três objetivos de alto nível. Em primeiro lugar, 
visamos zero acidentes fatais relacionados com o 
trabalho; em segundo lugar, pretendemos reduzir 
o número de incidentes graves; e terceiro, estamos 
empenhados na prevenção de incidentes graves.

Nossa abordagem direcionada e forte está cada vez 
mais sustentada por dados sólidos. Estamos afirmando 
a importância primordial de condições de trabalho 
seguras e saudáveis, através de uma administração 
forte, apoiada por uma rede ativa de profissionais de 
HSEC. Visamos eliminar ou reduzir riscos operacionais 
para o nível mais baixo possível, desde que estejam 
relacionados com nossos funcionários ou terceiros que 
executam ou supervisionam tarefas em nosso nome.

Nossa abordagem está baseada em nossa Política 
de Responsabilidade Empresarial e Princípios 
Empresariais. Estamos cumprindo estes compromissos 
através de uma for te governação nos níveis 
operacional e do Grupo. Estamos reforçando nossa 
garantia e formalizando nossos processos. Estamos 
focados no desenvolvimento de competências e no 
gerenciamento de risco e compartilhamos as boas 
práticas na organização.
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Ambiente
Nosso objetivo é minimizar os impactos adversos de nossas operações 
comerciais no meio ambiente. Isso inclui aumentar nossa compreensão 
sobre as alterações climáticas e responder a seus efeitos.

Nossa abordagem
Somos encarregados do tratamento, armazenamento 
e transporte seguros de volumes significativos de 
mercadorias todos os dias, incluindo petróleo e 
produtos petrolíferos, minérios, concentrados e metais 
refinados. É nosso dever evitar, minimizar ou remediar 
quaisquer liberações não intencionais desses produtos 
para o ambiente natural.

As divisões e empresas operadoras da Trafigura que 
gerenciam os ativos industriais visam eliminar ou 
mitigar quaisquer impactos ambientais adversos 
associados a suas atividades.

Tentamos reduzir as emissões, explorar formas de criar 
eficiências na cadeia de fornecimento em logística e 
adaptar nossas operações para confrontar a realidade 
das alterações climáticas.

Nosso desempenho

• Relatórios mais abrangentes e precisos sobre  
as emissões de gases de efeito estufa de 
Escopo 1, 2 e 3.

• Publicação integral do Relatório do Projeto de 
Revelação de Carbono (CDP).

• Quadro de relato do Conselho Global de 
Emissões Logísticas (GLEC) adotado.

• Estratégia de Alterações Climáticas do 
Grupo adotada.

472.161 tCO2e
Emissões de gases de efeito estufa de Escopo 1 e 2
(2017: 356.721 tCO2e)

4.856.738 tCO2e
Emissões de gases de efeito estufa de Escopo 3
(2017: 2.421.642 tCO2e)

10
Número total de 
derramamentos de 
petróleo
(2017: 13)

4.725
Volume de 
derramamentos de 
petróleo em litros
(2017: 43.351)
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Pessoas
Temos orgulho de nosso ambiente de trabalho meritocrático – forjado em uma atmosfera de 
integridade, conduta ética, igualdade de oportunidades e respeito mútuo. Para ter um negócio 
bem-sucedido e sustentável, precisamos atrair, desenvolver e reter mão de obra qualificada e 
de alto desempenho.

Nosso desempenho

• 2.150 funcionários se juntaram ao Grupo 
Trafigura em 2018 (49% eram trabalhadores 
de escritório e 51% eram operários).

• 32 pessoas contratadas para o Programa de 
Trainee (incluindo cinco de nosso Programa de 
Estágios), seis para o Programa de Estágios, 25 
para a International Trader Opportunity e cinco 
para o Programa de Trainee da Impala Terminals.

• 26.736 atividades relacionadas com o ensino e 
desenvolvimento concluídas em todo o Grupo, 
incluindo módulos de e-learning, treinamento 
estruturado no local de trabalho, treinamento 
em sala de aula e avaliações de competências.

• 484 funcionários tiveram uma oportunidade de 
progressão na carreira, ou seja, uma mudança de 
função ou uma promoção.

• 102 funcionários transferidos 
internacionalmente.

5.591
Média total de funcionários em todo o mundo.
(2017: 4.857)

Nossa abordagem
Definimos altos padrões para nós mesmos e para 
nossos parceiros em nossas atividades diárias. 
Trabalhamos em um ambiente baseado em respeito, 
diversidade e desempenho, onde as pessoas podem 
crescer e tirar o máximo partido de seu potencial.

As pessoas da Trafigura combinam empreendedorismo 
com responsabilidade. A tomada de decisão delegada 
dá aos funcionários uma autonomia significativa. 
Sistemas e processos cada vez mais robustos garantem 
total responsabilidade e controle.

É uma abordagem que visa motivar os funcionários, 
promover a agilidade e permitir que equipes unidas 
operem de forma eficaz em diversos negócios, com 
normas diferentes e em condições socioeconômicas 
variadas.

A equipe de Recursos Humanos (RH) da Trafigura 
supervisiona nossa estratégia de pessoas em nome 
do Grupo. O Diretor Global de RH reporta ao Diretor 
de Operações da Trafigura que integra a Comissão 
Executiva da Trafigura.

9Estratégia ResponsávelVisão Geral Operações Responsáveis



Trafigura Group Pte. Ltd.

10 Collyer Quay #29-00 
Ocean Financial Centre 
Singapore 049315

Tel: +(65) 6319 2960 
Fax: +(65) 6734 9448 
enquiries@trafigura.com

www.trafigura.com 
TI/0274.1p

A Trafigura Group Pte. Ltd. e as empresas em que detém 
investimentos direta ou indiretamente são entidades separadas 
e distintas. Nesta publicação, as expressões coletivas 
«Trafigura», «Grupo Trafigura», «Companhia» e «Grupo» 
podem ser usadas para conveniência quando é feita uma 
referência geral a essas empresas. Da mesma forma, as palavras 
«nós», «nosso» e «nós mesmos» são usadas em certas 
ocasiões para referir as empresas do Grupo Trafigura em geral. 
Estas expressões são também usadas quando não existe uma 
finalidade útil identificando determinada empresa ou empresas.


