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Total de primeiras aquisições das 
Empresas Petrolíferas Nacionais 
(NOC) em países com a Iniciativa 
para a Transparência das Indústrias 
Extrativas (EITI) em 2018

3,2 bilhões de $

Total de primeiras aquisições das 
Empresas Petrolíferas Nacionais 
(NOC) em países sem a Iniciativa 
para a Transparência das Indústrias 
Extrativas (EITI) em 2018

35,8 bilhões de $
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Volume de derrames de petróleo 
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Incidentes ambientais comunicados
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Emissões de gases com efeito de 
estufa de Âmbito 1 e 2

1.035.690 tCO2e

Emissões de gases com efeito de 
estufa de Âmbito 3

6.959.378 tCO2e
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1 O número total de funcionários é calculado como uma média durante o ano financeiro que decorre entre 1º de outubro e 30 de setembro. 
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.

 As novas adições de nosso Grupo só são incluídas se forem integradas na primeira metade de nosso ano financeiro. Em 31 de julho, a Trafigura 
se tornou detentora de 98% da Nyrstar. Devido à data desta aquisição, dois meses antes do fim de nosso ano financeiro, os dados da Nyrstar só 
serão incluídos no Relatório de Responsabilidade de 2020.
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356.721 2.421.642
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É um prazer apresentar este resumo do quinto 
Relatório de Responsabilidade da Trafigura, que 
explica nosso desempenho ambiental, social e 
de governança (ESG) durante 2019. Como seus 
antecessores, o relatório principal apresenta 
uma perspectiva franca e prática sobre o que 
a responsabilidade significa para a Trafigura e 
explica como estamos trabalhando, de forma 
independente e em colaboração com outros, 
para gerenciar nossos impactos ambientais e 
sociais.

2019 foi pontuado por um ativismo climático e 
uma tração real no financiamento ESG e nosso 
objetivo definido de ter um papel importante 
na responsabilidade empresarial em nosso 
setor nunca foi tão importante. 

O impacto das alterações climáticas e a 
necessidade de acelerar a transição na 
direção de uma economia pouco poluente 
já forneceu alterações significativas 
ao comércio global. Nosso modelo  
de negócios e a forma como gerenciamos os 
ativos e as matérias-primas de comercialização 
está evoluindo depressa para responder e 
aproveitar este desafio. O estabelecimento da 
Divisão Eletricidade e Energias Renováveis da 
Trafigura é apenas um exemplo dos passos que 
demos e esperamos comunicar seu progresso 
nos próximos anos. 

No operacional, agir de forma responsável exige 
compromisso total em relação às operações 
seguras e foco contínuo em comportamentos 
robustos e em práticas de conformidade.

Continuamos fortalecendo nosso programa 
de conformidade à medida que nosso negócio 
cresce e se adapta. No último ano, eliminamos 
a prática de usar intermediários para fins de 
criação e desenvolvimento de negócios – 
um passo importante acelerado pela escala 
geográfica que a Trafigura alcançou agora.

A tecnologia está tendo um papel cada vez 
mais importante na análise, monitoramento, 
identificação e sinalização de atividades 
e contrapartes de alto risco. Porém, não 
substitui a necessidade de supervisão humana, 
treinamento sistemático e devida diligência. 
Continuaremos reavaliando nosso programa de 
conformidade no próximo ano e trabalhando 
com a indústria em melhorias, à medida que 
tecnologia, regulamentos e expectativas das 
partes interessadas evoluem.

Nossas partes interessadas receberam bem 
os esforços feitos pela Trafigura nos últimos 
anos para criar confiança através de maior 
compromisso e transparência. A manutenção 
dessa confiança se baseará cada vez mais em 
nossa capacidade de aproveitar nosso talento 
empreendedor, conhecimento do mercado 
e rede logística na busca por uma economia 
pouco poluente.

Estou ansioso para informar sobre novos 
progressos no avanço da agenda de 
responsabilidades em 2020.

 Para consultar uma cópia do Relatório 
de Responsabilidade de 2019 completo da 
Trafigura, visite:   
www.trafigura.com/2019RR

Responsabilidade empresarial
Declaração do Presidente Executivo e Diretor Executivo

Jeremy Weir

Presidente 
Executivo 
e Diretor 
Executivo

«Nosso objetivo 
definido de 
ter um papel 
importante na 
responsabilidade 
empresarial no 
nosso setor nunca 
foi tão importante.»
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Nossa abordagem
Sobre nosso relatório
Nosso Relatório de Responsabilidade de 2019 
destaca o progresso da Trafigura durante o 
ano na implementação de práticas comerciais 
responsáveis. Apresenta nosso desempenho 
considerando objetivos definidos nos anos 
anteriores no gerenciamento de nossos 
impactos sociais, de saúde e segurança e 
ambientais e também define futuras áreas de 
foco.

O relatório principal deste ano foi preparado 
de acordo com a Iniciativa de Comunicação 
Global (ICG). Também representa nossa 
Comunicação do Pacto Global das Nações 
Unidas sobre o Progresso da implementação 
dos Dez Princípios do PGNU, bem como 
do levantamento de nossas atividades 
considerando os seguintes Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das NU:

Objetivo 8: Trabalho digno e 
crescimento econômico

Objetivo 9: Indústria, inovação e 
infraestrutura

Objetivo 12: Produção e 
consumos sustentáveis

Objetivo 13: Ação climática

Objetivo 17: Parcerias para a 
implementação dos Objetivos

Nossos compromissos
Como uma das maiores casas de logística 
e comércio de matérias-primas física 
independente do mundo, reconhecemos 
nossos impactos, tanto positivos como 
negativos, e a importância de sermos um 
negócio responsável. 

A Trafigura se esforça sempre para criar este 
valor baseando nossos esforços e medindo 
nosso desempenho segundo os seguintes 
cinco principais objetivos de responsabilidade 
que refletem nossos valores comerciais.

Uma visão geral de nosso desempenho e 
objetivos em cada uma destas áreas principais 
estão resumidos nas páginas seguintes.

Conduta e conformidade
Garantir que as atividades cumprem todas 
as leis e regulamentos aplicáveis e que 
os funcionários seguem nosso Código de 
Conduta Empresarial.

Sociedade
Evitar infringir direitos humanos, abordar 
os problemas que possam ocorrer e obter e 
manter uma licença social para operar.

Saúde e Segurança
Realizar as operações com segurança, para 
reduzir e gerenciar o risco.

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

Pessoas
Atrair, desenvolver e manter as melhores 
pessoas em um ambiente de trabalho 
que promova a integridade, igualdade de 
oportunidades e respeito mútuo.

Vista Geral4



Políticas e diretrizes
Nossas políticas e diretrizes definem a forma 
como realizamos negócios e o que esperamos 
de nós e de nossas contrapartes.

Governança
A governança e supervisão destas políticas e 
diretrizes são aplicadas por várias comissões 
de uma série de funções em todo nosso 
negócio.

Enquadramento da 
responsabilidade
As políticas são colocadas em prática 
de uma forma consistente e coerente e 
orientadas pelo nosso «Enquadramento 
da Responsabilidade» que traduz nosso 
compromisso com um negócio responsável 
em atividades práticas que guiam nossas 
operações.

Levantamento de nossos 
problemas salientes
Para suportar nosso Enquadramento da 
Responsabilidade, a Trafigura identifica e 
avalia impactos adversos reais e possíveis 
com os quais o Grupo pode se ver envolvido, 
através de nossas próprias atividades ou como 
resultado de nossas relações comerciais.

Este processo, revisto anualmente, aproveita 
a experiência do Grupo e envolve uma 
consulta extensa a grupos potencialmente 
afetados e a outras partes interessadas 
relevantes.

Envolvimento da Parte 
Interessada 
O envolvimento constante com nossas 
partes interessadas é uma parte essencial de 
nosso compromisso com práticas comerciais 
responsáveis. Permite-nos identificar 
problemas salientes reais e potenciais e 
melhorar constantemente o modo como 
operamos.

Nossas estratégias, iniciativas e alvos são 
informados pelo feedback que recebemos 
dos grupos relevantes para nossas operações 
comerciais, incluindo investidores, clientes, 
fornecedores, governos, ONG, colegas 
da indústria, instituições educativas, 
comunidades e nossos funcionários.

Nosso envolvimento com estes grupos 
tem várias formas; de reuniões bilaterais à 
participação nas discussões da indústria, a 
fóruns com várias partes interessadas.

Podem ser encontradas informações 
adicionais sobre nossas atividades de 
envolvimento das partes interessadas durante 
2019 na versão completa de nosso relatório.

 Para ver nossas várias políticas e diretrizes, 
Enquadramento da Responsabilidade e como 
fazemos o levantamento de nossos problemas 
salientes, consulte nosso site:  
www.trafigura.com/responsibility
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2019  
Resumo

É complexo gerenciar a conformidade para 
uma organização da nossa dimensão, campo de 
atividades, localizações por todo o mundo e várias 
relações e exige um enquadramento comum forte. 
Por esse motivo, já não usamos intermediários ou 
agentes para fins de criação e desenvolvimento 
de negócios. Em nosso negócio, os riscos estão 
evoluindo constantemente. Continuamos ampliando 
nosso treinamento em áreas essenciais para 
nossos funcionários de todo o Grupo. Por exemplo, 
aumentamos e promovemos comportamentos 
comerciais sólidos, incluindo nosso treinamento 
sobre o Código de Conduta Empresarial para todos 
os novos funcionários sediados no escritório, com 
742 sessões apresentadas em 2019, e aumentamos 
significativamente nosso treinamento antilavagem 
de capitais e antissuborno, com 2.519 e 1.654 
sessões apresentadas em 2019, respectivamente. 
Também cumprimos rigorosamente todas as sanções 
econômicas e comerciais. Adotamos o sistema 
PurpleTRAC da indústria de transporte, que nos 
permite monitorar melhor os navios associados 
a países, entidades ou indivíduos sancionados. 
Monitoramos todos os desenvolvimentos que têm 
impacto em nosso negócio em várias jurisdições, 
antecipamos potenciais impactos e trabalhamos 
de modo proativo para clarificar novas regras e 
aplicá-las. 

Operações responsáveis6



Cessação da prática do uso de intermediários 
ou agentes para fins de criação e 
desenvolvimento de negócios.

Adoção do sistema PurpleTRAC para monitorar 
melhor os navios associados a países, 
entidades ou indivíduos sancionados.

742 Funcionários novos, sediados no escritório, 
com treinamento sobre o Código de Conduta 
Empresarial em 2019. (2018: 570)

1.654 Sessões de treinamento antibranqueamento 
de capitais oferecidas em 2019 (2018: 989)

2.519 Sessões de treinamento antissuborno e 
corrupção oferecidas em 2019 (2018: 995)

Diligência Devida

Continuar desenvolvendo nosso programa 
Conhecer Sua Contraparte (KYC) apresentando 
eficiências, melhorando as informações e 
mantendo uma cobertura abrangente.

Formação

Continuar desenvolvendo e ampliando o treinamento 
em áreas de risco principais a todos os membros 
da equipe de todas as empresas do Grupo.

Compromisso regulamentar

Continuar nosso envolvimento com as autoridades 
reguladoras em temas centrais relacionados 
com o setor de comércio de mercadorias.

Envolvimento da Parte Interessada

Continuar nosso envolvimento em profundidade 
com uma grande variedade de partes 
interessadas. Contribuir para o debate sobre 
uma conduta empresarial em conformidade 
nos fóruns internacionais, nos organismos 
industriais e com contrapartes comerciais.

Conduta e conformidade
Onde quer que operemos, nosso objetivo é garantir que nossa conduta esteja de 
acordo com as legislações nacionais e internacionais e com os padrões relevantes 

e reconhecidos internacionalmente.

2019  
Desempenho

2020  
Objetivos

Operações responsáveis 7



2019  
Resumo

Como principal comerciante global de metais e 
minerais, temos um dever de nos comprometermos 
de forma responsável com as comunidades onde 
trabalhamos e garantir que nossas cadeias de 
abastecimento respeitam totalmente os direitos 
humanos e que não recorrem a trabalho infantil. 
Nosso programa de Aquisição Responsável, que foi 
desenvolvido para fornecer uma avaliação do risco e 
relatórios mais aprofundados sobre nosso negócio do 
cobre e do cobalto, foi ampliado em 2019 ao alumínio, 
chumbo e zinco. Continuamos liderando a indústria 
na melhoria da devida diligência das cadeias de 
abastecimento. Por exemplo, consultamos ativamente 
a Bolsa de Metais de Londres (LME) quanto à 
introdução proposta de aquisição responsável em 
todas as marcas listadas na LME. Também estamos 
envolvidos com empresas downstream, especialmente 
marcas automotivas, em relação aos potenciais riscos 
relacionados com a produção de cobre e cobalto da 
República Democrática do Congo (RDC) Em 2019, 
foi concedido à Trafigura um lugar no conselho 
da Iniciativa para a Transparência das Indústrias 
Extrativas (EITI), que promove o gerenciamento 
aberto e responsável dos recursos naturais. Fomos 
a primeira empresa comercial de matérias-primas 
independente a declarar nosso apoio à divulgação 
de pagamentos a empresas detidas pelo estado 
em países da EITI. Em 2019, as divulgações da EITI 
das primeiras aquisições de petróleo e produtos 
petrolíferos de Empresas Petrolíferas Nacionais (NOC) 
em países com a EITI totalizaram 3,2 bilhões de USD 
(2017: 2,7 bilhões de USD). Os pagamentos totais a 
NOC em países sem a EITI totalizaram 35,8 bilhões de 
USD (2017: 30 bilhões de USD).

Operações responsáveis8



Sociedade
Esforçamo-nos por promover laços mais estreitos com as comunidades e 
incentivar maiores níveis de transparência em nível local e internacional.

2019  
Desempenho

2020  
Objetivos

Consolidar e valorizar o programa de envolvimento 
das partes interessadas da Trafigura. 

Adaptar, conforme necessário, uma diligência 
devida, mitigação do impacto e comunicação 
orientados, apoiando a aquisição responsável 
de todos os metais e minerais pela Trafigura, 
em linha com os requisitos da LME.

Estabelecer o Projeto Piloto Mutoshi como 
exemplo de referência de colaboração pelo 
setor em busca da formalização da mineração 
de cobalto artesanal em pequena escala.

Contribuir diretamente para as atribuições 
da EITI e sua extensão ao setor do comércio 
de matérias-primas, por exemplo, através da 
participação ativa no Conselho da EITI.

Desenvolver as divulgações da EITI pela 
Trafigura, refletindo uma comunicação mais 
detalhada pelos países da EITI em seus esforços 
para implementar a Norma da EITI revista.

Apresentar melhorias no tratamento 
de reclamações em nível operacional 
contra o padrão da Trafigura.

Realizar e apoiar, conforme necessário, 
uma diligência devida e atividades 
de mitigação do impacto orientadas, 
apoiando a aquisição responsável de todos 
os metais e minerais pela Trafigura.

Continuar apoiando a Chemaf no 
estabelecimento do Mutoshi como 
um polo de referência para mineração 
semimecanizada responsável em larga escala.

Apoiar o diálogo com as partes interessadas 
no avanço da aquisição responsável de metais 
e minerais incluindo, designadamente, uma 
ligação ativa com o Pacto, OCDE, Global Battery 
Alliance e Bolsa de Metais de Londres (LME).

Continuar apoiando e promovendo as atividades 
da EITI e a aplicação da Norma da EITI ao 
setor do comércio de matérias-primas.

3,2 bilhões de $

Total de primeiras aquisições das Empresas Petrolíferas Nacionais (NOC) em 
países com a Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) em 
2018 (2017: 2,7 bilhões de USD)

35,8 bilhões de $

Total de primeiras aquisições das Empresas Petrolíferas Nacionais (NOC) em 
países sem a Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) em 
2018 (2017: 30,0 bilhões de USD)

 Não alcançado   Aperfeiçoar   Alcançado
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2019  
Resumo

A saúde e segurança são um direito básico para 
todos nossos funcionários e contratantes. Temos 
uma política de tolerância zero para fatalidades 
relacionadas com o trabalho. Contudo, é com 
pesar que comunicamos uma morte este ano, após 
um marinheiro em um barco ao largo da costa da 
África Ocidental ter contraído malária (2018: 4). 
Em relação ao Grupo, nossa taxa de incidentes 
com afastamento (LTIR) em 2019 diminuiu 27 por 
cento, em comparação com 2018. Este progresso 
representa uma redução de 62 por cento na LTIR 
nos últimos três anos. Nossa frequência total de 
casos reportáveis (TRCF) caiu 15 por cento para 
2,60 casos (2018: 3,07 casos). Parte de nosso 
treinamento de segurança contínuo implica 
compartilhar boas práticas e aprender com nossos 
quase-acidentes e incidentes. Compartilhamos 
259 Lições para aprender (L2BL) com destinatários 
relevantes (2018: 167). Nossa cultura de segurança 
também se estende a nossos contratantes. Em 2019, 
foram consideradas 683 avaliações de HSEC de 
contratantes (2018: 403) e 183 contratantes que 
não cumpriam nossas normas foram rejeitados. 
Nossa frequência de acidentes de trânsito (RTAF) caiu 
22 por cento para 0,76. (2018: 0,98). Como prática 
geral, realizamos várias análises de segurança em 
locais de alto risco.
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Saúde e segurança
Realizar nossas operações com segurança é fundamental.  

Estamos empenhados em minimizar o risco onde quer que este ocorra.

2019  
Desempenho

2020  
Objetivos

Alcançar zero fatalidades.

20 por cento de melhoria na taxa de 
incidentes com afastamento (LTIR) 
do Grupo nos dados de 2018.

Alcançar uma melhoria no número de 
quase-acidentes comunicados e lições para 
aprender (L2BL) compartilhadas no Grupo.

Fornecer mais melhorias à devida 
diligência de nosso contratante e ao 
programa de segurança no Grupo.

Alcançar zero fatalidades.

Mais 20 por cento de melhoria na taxa de  
incidentes com afastamento (LTIR) 
do Grupo nos dados de 2019.

Alcançar uma melhoria no número de 
quase-acidentes comunicados e lições para 
aprender (L2BL) compartilhadas no Grupo.

Reduzir o tempo médio para concluir investigações 
de incidentes de Nível 3 para 28 dias.

 Não alcançado   Aperfeiçoar   Alcançado

60
Incidentes com afastamento (LTI) 
(2018: 64)

1.76
Taxa de incidentes com afastamento (LTIR) 
(2018: 2.40

258
Lições para aprender (L2BL) compartilhadas 
(2018: 167)
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2019  
Resumo

Estamos gerenciando nosso impacto no ambiente natural e construindo e 
respondendo a nosso entendimento sobre as alterações climáticas.  
Por esse motivo, declaramos nosso compromisso de ter um papel 
importante na transparência em relação aos gases com efeito estufa 
(GHG). Comunicamos o desempenho em relação aos GHG e adotamos e 
defendemos as normas reconhecidas internacionalmente, alinhando nossas 
atividades e colaborando com fóruns e organismos internacionais.

As emissões marítimas formaram 89 por cento do inventário de GHG da 
Trafigura em 2019. Nossas emissões totais comunicadas aumentaram 26 por 
cento em 2019 para 7,99 milhões de tCO2e (2018: 6,38 milhões de tCO2e); 
o crescimento se deveu a maiores volumes comercializados, alterações 
na carteira de ativos da Trafigura e uma comunicação mais abrangente. 
As emissões do Campo 1 e Campo 2 representaram 1.035.690 de tCO2e 
(2018: 472.161 de tCO2e), um aumento de 119 por cento em comparação 
com o ano anterior. As emissões do Campo 3 foram de 6.959.378 de tCO2e 
(2018: 5,89 milhões de tCO2e), um aumento de 18 por cento. 

Também identificamos mais de 80.000 de tCO2e de emissões evitadas. 
Em nível interno, inserimos um sistema de compensação de emissões de 
carbono; esta iniciativa torna nosso compromisso de reduzir as emissões 
de GHG visível para nossos funcionários e também gera fundos para as 
iniciativas de redução de carbono.

Nosso número de incidentes ambientais comunicados caiu para 116 (2018: 
155). Os volumes de derramamentos caíram para 3.823 litros (2018: 4.725). 
O carvão representou menos de três por cento do volume de negócios 
global da Trafigura, com a maioria dos volumes exportada para países em 
desenvolvimento. Pretendemos garantir que  
todo o carvão com que lidamos é transportado da forma mais eficiente 
possível. Esperamos manter nossa pegada atual de cliente de carvão, mas, 
devido aos desafios em longo prazo que este recurso enfrenta, não temos 
planos atuais para investir no aumento de nossa exposição neste mercado. 

Nosso relatório em 2020 vai utilizar métricas de intensidade de carbono 
para representar nosso impacto ambiental. Acordamos definir um objetivo 
de redução de emissões de GHG para este ano. 
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2020  
Objetivos

Alcançar zero incidentes ambientais 
de Nível 4 e Nível 5.

Definir um objetivo de redução de GHG.

Comunicar a intensidade de carbono em 
quilogramas por tonelada de matéria-
prima movimentada por quilômetro.

Relatório de desempenho ambiental expandido.

6
Número total de derramamentos 
de petróleo (2018: 10)

Alcançar zero incidentes ambientais 
de Nível 4 e Nível 5.

Implementar a estratégia de 
alterações climáticas do Grupo.

Comparar e melhorar o desempenho em 
termos de gases com efeito estufa (GHG).

Monitorar e procurar reduzir 
as emissões de GHG.

Comunicar a intensidade de carbono em 
quilogramas por tonelada de matéria-prima 
movimentada por quilômetro até 2020.

2019  
Desempenho

Ambiente e  
alterações climáticas

Nosso objetivo é minimizar os impactos adversos de nossas operações comerciais 
no ambiente natural. Isso inclui aumentar nossa compreensão sobre as alterações 

climáticas e responder a seus efeitos.

1.035.690tCO2e

Emissões de gases com efeito estufa de 
Campo 1 e 2 (2018: 472.161 de tCO2e)

6.959.378tCO2e

Emissões de GHG de Campo 3  
(2018: 5.894.037 de tCO2e)

 Não alcançado   Aperfeiçoar   Alcançado

3.823l

Volume de derramamentos de 
petróleo (2018: 4.725l)
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2019  
Resumo

Promovemos um ambiente de trabalho que dá valor 
ao desempenho, oportunidades iguais, diversidade 
e respeito mútuo. Em 2019, 1.807 funcionários se 
juntaram ao Grupo Trafigura (38 por cento eram 
trabalhadores de escritório e 62 por cento eram 
operários). Nosso recrutamento dura todo o ano e 
aproveitamos um conjunto de candidatos talentosos. 
Em 2019, 35 pessoas foram contratadas para o 
Programa de Licenciatura, seis para nosso Programa 
de Trainee e cinco recrutas entraram para o Programa 
de Licenciatura da Impala Terminals. É fornecido 
treinamento profissional a nossos funcionários para 
apoiá-los em seus esforços e ambições de carreira. 
Houve um total de 47.460 atividades relacionadas 
com o ensino e desenvolvimento concluídas em 
todo o Grupo em 2019, incluindo módulos de 
e-learning, treinamento estruturado no local de 
trabalho, treinamento em sala de aula e avaliações 
de competências. Além disso, 330 funcionários 
tiveram oportunidades de progressão na carreira, 
como mudança de função ou promoção, incluindo 
a relocalização para outros países; 90 funcionários 
foram relocados internacionalmente. No fim 
de 2019, tínhamos uma média total de 6.469 
funcionários em todo o mundo.
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Construir e implementar 30 módulos internos, 
incluindo e-learning, que desenvolvam 
as principais competências técnicas e 
interpessoais de nossos funcionários.

Continuar o lançamento dos módulos 
existentes de liderança e gerenciamento de 
pessoas e coaching em todo o negócio.

Melhorar a eficiência e produtividade de nossa 
força de trabalho através de melhoria contínua dos 
processos, sistemas e organização de trabalho.

Fornecer oportunidades de desenvolvimento da 
carreira para funcionários que demonstraram 
estar preparados e empenhados em 
assumir maiores responsabilidades.

Alcançar uma divisão de gênero 50:50 em todos 
os entrevistados para o programa de licenciatura.

Lançar treinamento para desenvolver mais as 
competências dos funcionários em termos de 
responsabilização, comunicação com eficácia, 
planejamento e alinhamento e foco no cliente.

 Não alcançado   Aperfeiçoar   Alcançado

2020  
Objetivos

Criar as capacidades técnicas e competências 
interpessoais para nossas equipes.

Desenvolver competências de liderança e 
gerenciamento de pessoas dentro da organização.

Melhorar a eficiência e produtividade 
de nossa força de trabalho através 
de melhoria contínua dos processos, 
sistemas e organização de trabalho.

Fornecer oportunidades de desenvolvimento da 
carreira para funcionários que demonstraram 
estar preparados e empenhados em 
assumir maiores responsabilidades.

Alcançar uma divisão de gênero 50:50 em todos 
os entrevistados para o programa de licenciatura.

Lançar novos workshops focados na 
resiliência para desenvolver mais as 
competências de nossos gerentes.

2019  
Desempenho

Nossos funcionários
O sucesso em longo prazo dos negócios é construído com base em uma força de 

trabalho bastante competente e produtiva.
Investimos na atração, desenvolvimento e manutenção das melhores pessoas.
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Trafigura Group Pte. Ltd.

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

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

www.trafigura.com 
TJ/0313.1p

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 
é proposto um fim útil identificando determinada empresa 
ou empresas.
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