HSEC DO CONTRATADO
CÓDIGO DE CONDUTA

HSEC APPROACH

COMPROMISSO DA
TRAFIGURA COM HSEC
Na Trafigura, nós temos como compromisso operar e expandir nossos negócios de
forma responsável e sustentável. Nossos Contratados têm um papel fundamental
nas atividades de negócios que nós realizamos pelo mundo através da nossa
cadeia de valor.

Nosso objetivo é realizar as atividades de uma maneira que proteja o
ambiente e promova a segurança, saúde e bem-estar de nossos
funcionários, dos envolvidos em nossas operações e das comunidades
onde trabalhamos.
Estes compromissos estão incluídos na Política de Saúde, Segurança,
Ambiente e Comunidade (HSEC) e os Princípios Empresariais de HSEC da
Trafigura e são aplicados em todas as empresas do Grupo. Esperamos que
todos os contratados com quem trabalhamos também sigam estes
compromissos básicos e outras políticas ou práticas de trabalho
complementares, conforme indicado pela Trafigura.
Privilegiamos contratantes comprometidos com a aplicação e manutenção
de normas, princípios e políticas semelhantes, abrangentes e
complementares em suas próprias organizações e ambientes operacionais.
Estamos comprometidos com a melhoria contínua de
HSEC e desempenho social relativamente às atividades de
negócio que fazemos em todo o mundo.
Apoiamos e queremos promover os Princípios do Pacto
Global da ONU e os Princípios Orientadores da ONU de
2011 sobre os Empresas e Direitos Humanos.

Queremos promover a transparência e rastreabilidade em nossa cadeia de
suprimento e em nossa cadeia de valor e exigir que nossos contratados se
comprometam e nos apoiem nestes esforços.
Qualquer contratado que preste serviços para a Trafigura tem de, no
mínimo, cumprir todas as leis e regulamentos internacionais e
nacionais aplicáveis em todos os países em que opera.
Esperamos que aqueles com quem negociamos cumpram as cláusulas
contratuais de HSEC da Trafigura segundo nossos termos de contratação.
Os processos e sistemas de gerenciamento de HSEC adequados serão
estabelecidos e mantidos para gerenciar riscos e mitigar impactos
operacionais.
Os contratados devem buscar a aplicação das melhores práticas de
gerenciamento de HSEC e identificar as oportunidades para conseguir
melhorias contínuas no desempenho de suas atividades de negócios.
Entre em contato com HSEC@trafigura.com para mais informação ou
para relatar todas as preocupações ou violações referentes aos
compromissos e normas esperadas de desempenho indicadas no
presente Código de Conduta.

Para mais informações consulte a «Política de HSEC» e os «Princípios Empresariais de HSEC» da Trafigura disponíveis em www.trafigura.com
ou peça para seu representante Trafigura uma cópia de nossas «Diretrizes de Reporte e Investigação de Incidentes de HSEC Terceira».

POLÍTICA DE
HSEC

PRINCÍPIOS
COMERCIAIS DE HSEC

CONDUZINDO E EXPANDINDO NOSSOS NEGÓCIOS DE UMA
MANEIRA RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL

CONDUZINDO E EXPANDINDO NOSSOS NEGÓCIOSDE UMA
MANEIRA RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL

HSEC TERCEIROS
DIRETRIZES DE REPORTE
E INVESTIGAÇÃO DE
INCIDENTES
DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO E ESCRITÓRIO DE EXPEDIÇÃO E
FRETAMENTO DA TRAFIGURA
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1 O termo contratado refere-se a uma empresa, agente ou terceiro envolvido direta ou indiretamente com o «Departamento Comercial de Produtos de Óleo e Petróleo», «Departamento
Comercial de Metais e Minerais» e «Escritório de Expedição e Fretamento» da Trafigura e fornecedor de contratação, intermediários ou outros serviços à Trafigura ou qualquer empresa
do Grupo Trafigura («Trafigura»), especificamente nas empresas em que a Trafigura mantém participação no capital superior a 50 por cento, independentemente de seu local.

OBRIGAÇÕES DE HSEC
DO CONTRATADO

SAÚDE E SEGURANÇA

MEIO AMBIENTE

Esperamos que nossos contratados operem e mantenham um local de
trabalho saudável e seguro através da implementação de normas e
sistemas de gestão de saúde e segurança adequados para gerenciar os
riscos e promover a melhoria contínua do desempenho.

Os contratados tentarão minimizar o impacto de suas operações de
negócios ao meio ambiente.

Os contratados garantirão que têm qualificações, conhecimento,
formação e recursos necessários para manter um ambiente de trabalho
seguro e saudável.
A Trafigura exige que os incidentes de trabalho graves de HSEC associados
a seus negócios sejam reportados e devidamente investigados de acordo
com as Diretrizes de Reporte e Investigação de Incidentes de HSEC de
Terceiros

Os contratados devem identificar, gerenciar e minimizar riscos e impactos
materiais ambientais associados as suas atividades de negócios através da
implementação de sistemas e processos de gerenciamento ambiental
adequados.
Os contratados são incentivados a implementar medidas de melhoria do
desempenho ambiental de suas operações, incluindo:
• Melhorar o uso eficiente de energia, água e outros recursos naturais;
• Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e colaborar com outras
instituições para a proteção do clima;
• Reduzir a geração de resíduos e aumentar a reutilização e a reciclagem; e
• Reduzir as emissões para o ar, água e terra.
• É obrigatório que os Contratantes tenham procedimentos de emergência
para lidar com incidentes ambientais.

OBRIGAÇÕES DE HSEC
DO CONTRATADO

DIREITOS HUMANOS E PRÁTICAS TRABALHISTAS

RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

Em suas atividades de negócios e disposições de segurança, os contratado
devem respeitar os direitos trabalhistas e direitos humanos de seus
trabalhadores, seus subcontratados, comunidades locais e outros
indivíduos afetados por suas operações de negócios, de acordo com as leis
e regulamentos aplicáveis e normas internacionais de direitos humanos.

A Trafigura quer ser uma boa cidadã empresarial e envolver-se
respeitosamente com as comunidades onde trabalhamos. A Trafigura
quer contribuir positivamente para o desenvolvimento social e econômico
em longo prazo das comunidades locais afetadas por suas operações e a
elas associadas. Esperamos que nossos contratados cumpram estes
princípios empresariais.

Os contratados identificarão e avaliarão continuamente os riscos e
impactos nos direitos humanos associados às suas atividades de negócios
de forma contínua.
Os contratados evitarão infringir os direitos humanos de outros, prevenir
e mitigar estes riscos e impactos e procurar evitar cumplicidade em
abusos dos direitos humanos cometidos por outros.
Incentivamos nossos contratados a disponibilizarem aos trabalhadores
acesso a um mecanismo formal de queixa e reclamação para permitir que
dúvidas ou queixas sejam encaminhadas e resolvidas em tempo hábil.
Os contratados seguirão processos legítimos para resolver todos os
impactos negativos nos direitos humanos que suas operações causaram
ou para os quais contribuíram.

Os contratados implementarão processos e/ou sistemas de gerenciamento
social adequados para garantir o gerenciamento de perigos, riscos e
possíveis impactos nas comunidades afetadas (incluindo grupos
vulneráveis e povos indígenas) originados por suas atividades de negócio.
Os contratados promoverão e se comprometerão com a melhoria
contínua de seu desempenho social. Oportunidades de contratação locais
serão promovidas sempre que possível.
Os contratados são incentivados a disponibilizar e/ou participar de
mecanismos de queixa no nível operacional que sejam culturalmente
adequados e acessíveis a indivíduos e comunidades que poderão ser
afetados negativamente pelas operações do contratado.
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A Trafigura Beheer B.V. e 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 é proposto um fim útil identificando
determinada empresa ou empresas.

