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NOSSO COMPROMISSO
Como uma das maiores empresas de comércio de mercadorias do mundo,  

o Grupo Trafigura está comprometido em operar seus negócios de forma 

confiável, eficiente e responsável. Para tal, nos esforçaremos para:

• Cumprir as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis,  

bem como nossas próprias normas;

• Manter um ambiente de trabalho saudável e seguro baseado em 

integridade, oportunidades iguais e respeito mútuo; 

• Evitar que nossas atividades provoquem ou contribuam para impactos 

adversos nos direitos humanos, enfrentando esses impactos, quando 

ocorrerem, e procurando minimizar os impactos sociais e ambientais 

adversos diretamente associados a nossas operações ou serviços;

• Promover nossos Princípios Empresariais entre nossas relações de 

negócios1 e incentivá-las a aplicar normas semelhantes;

• Avaliar e procurar melhorar, de forma contínua, nosso desempenho em 

direitos humanos e ambientais por meio de sistemas de gestão eficientes 

implementados em todas as nossas operações;

• Dialogar com as partes interessadas de forma clara, precisa e objetiva 

quanto às nossas atividades comerciais e desempenho em responsabilidade; 

• Aplicar nossa experiência para promover um setor de comércio de 

mercadorias mais responsável;

• Contribuir para o desenvolvimento social e econômico nas comunidades 

onde operamos.

Definimos uma ambição importante: nos tornarmos líderes do setor 

reconhecidos pela forma como gerenciamos a responsabilidade empresarial. 

Para atingir este objetivo, usaremos uma abordagem sistemática e rigorosa 

para gerenciar os riscos para as pessoas e para o ambiente associados às 

nossas operações e em nossa seleção de parceiros contratuais. Ao fazê-lo, 

estamos conscientes das Normas de Desempenho da IFC e respeitamos os 

princípios do Pacto Global da ONU e dos Princípios e Diretrizes da ONU 

sobre os Direitos Empresariais e Humanos.

Temos de ganhar e manter uma licença social para operar nos vários países e 

comunidades onde estamos ativos. Procuraremos fornecer a nossos 

parceiros a garantia necessária de que operamos com altos padrões.

Demonstrar liderança em responsabilidade empresarial não implica apenas 

uma adaptação constante às expectativas em permanente evolução da 

sociedade, mas também apoiar o desenvolvimento de nossa empresa e 

melhorar nosso acesso a capital e liquidez. 

Esta declaração define as prioridades e compromissos de alto nível do Conselho  
de Administração da Trafigura em relação à sua atuação de forma responsável.
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1 As relações de negócios referem-se a parceiros de negócios, entidades em nossa cadeia de valor - como terceiros e qualquer outra entidade Estatal ou Não Estatal - diretamente relacionada às nossas operações 

comerciais ou serviço. Podem incluir relações indiretas em nossa cadeia de valor e posições com participação minoritária em joint ventures.



PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS
Acompanhada de nosso Código de Conduta Comercial, esta  

Política de Responsabilidade Empresarial tem por base um conjunto  

de Princípios Empresariais.

Nossos Princípios Empresariais apresentam as expectativas do Conselho de 

Administração da Trafigura em relação à operação e ao comportamento do 

Grupo e de suas divisões e empresas operacionais, de acordo com o nosso 

objetivo geral de operar de forma responsável.

OBJETIVO 
Nossa Política de Responsabilidade Empresarial e Princípios Empresariais 

aplicam-se a todas as empresas e operações do Grupo Trafigura sobre as 

quais o Trafigura Group Pte. Ltd. controla a maioria dos direitos de voto. 

Todas as empresas que compõem o Grupo Trafigura devem complementar 

os Princípios Empresariais com normas, políticas e procedimentos de apoio 

relevantes e exclusivos a cada setor para suas operações diárias.

Também incentivamos nossos parceiros de negócios a adotarem e 

implementarem normas comparáveis. 

APLICAÇÃO 
Todos os administradores individuais do Grupo Trafigura são responsáveis por 

liderar e promover a nossa abordagem em relação à responsabilidade, 

disponibilidade de recursos e formação de funcionários. Os administradores 

têm, ainda, de avaliar e comunicar regularmente o seu desempenho.

Nossa Política de Responsabilidade Empresarial e os Princípios Empresariais não 

substituem as leis e regulamentos nacionais ou internacionais. Embora os 

Princípios possam ir além do exigido pela lei interna, não devem colocar o 

Grupo Trafigura em uma situação de conflito. Em caso de dúvida, a norma mais 

rigorosa deve ser aplicada.

COMUNICAÇÃO 
Nossa Política de Responsabilidade Empresarial e os Princípios  

Empresariais devem ser promovidos junto a todos os funcionários do  

Grupo, relações comerciais e partes interessadas, e deve estar disponível  

em nosso site empresarial. 

GARANTIA 
Garantiremos a conformidade com nossa Política de Responsabilidade 

Empresarial os Princípios Empresariais através da avaliação periódica da 

medida em que foram implementados eficazmente em todas as divisões 

aplicáveis do Grupo e empresas operacionais.

Relataremos o progresso da implementação de nossa estratégia de 

responsabilidade empresarial ao Conselho de Administração da Trafigura  

e nos comprometemos a informar as partes interessadas externas, e no 

Relatório de Responsabilidade Empresarial da Trafigura.
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Trafigura Group Pte. Ltd. e as empresas em que detêm investimentos direta ou   
indiretamente constituem entidades separadas e distintas. Nesta publicação, as 
expressões coletivas «Trafigura», «Grupo Trafigura», «a Empresa» e «o Grupo» 
poderão ser usadas por conveniência quando é feita uma referência em geral a 
essas empresas. Da mesma forma, as palavras “nós”, ‘‘nosso” e “nós próprios” são 
utilizadas algumas vezes para fazer referência às empresas do Grupo Trafigura no 
geral. Estas expressões também são utilizadas quando não é servido um fim útil 
identificando uma determinada empresa ou empresas
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POR TELEFONE 
Acesse nosso site para uma 
lista completa de números 
grátis locais ou entre em 

contato pelo número 
+44 1249 661808

POR E-MAIL
trafigura@expolink.co.uk

ONLINE
Visite a seção de 

Responsabilidade do site da 
Trafigura, ou vá para o link
https://wrs.expolink.co.uk/
trafigura seguido do código  

de acesso: ‘trafigura’

COMUNICAR QUEIXAS  
DE FORMA SEGURA, ANÔNIMA  

E COM CONFIANÇA

Acreditamos que todas as queixas devem ser reconhecidas, registradas e gerenciadas de forma 

consistente e com respeito pelo reclamante, independentemente de o Grupo Trafigura considerar  

a questão fundamentada.

O registro e investigação de todas as queixas não implicam que todas sejam aceitas como  

reclamações legítimas. Por uma questão de princípio, a responsabilidade da operação do Grupo 

Trafigura de resolver uma queixa será limitada a casos nos quais o alegado dano/prejuízo seja  

causado pela operação ou sempre que a operação tenha contribuído para estes.


