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Destaques financeiros e comerciais de 20191

171,5

mil milhões

de $

Receitas do Grupo

54,2

mil milhões

de $

Ativos totais

59,7

2,2

mil milhões

Petróleo e derivados de petróleo
total de barris comercializados

Instalações de transporte e
fretamento de carga líquida

19,9

1172

milhões de
toneladas métricas

Volume total comercializado
de metais2

mil milhões de $

Linhas financeiras disponíveis
para a Trafigura

3001

77,3

milhões de
toneladas métricas

Instalações de transporte e
fretamento de carga seca

8822
Funcionários3

Volume total comercializado
de minerais

1 O exercício da Trafigura decorreu entre 1 de outubro de 2018 e 30 de setembro 2019.
2 Milhões de toneladas métricas.
3 O número total dos funcionários do Grupo a 30 de setembro de 2019 era de 8822 (4613 Trafigura e 4209 Nyrstar).

Os detalhes sobre o desempenho do Grupo podem ser observados aqui
trafigura.com/2019AR
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», «Empresa» e «Grupo» podem ser usadas para conveniência quando é
feita uma referência geral a essas empresas. Da mesma forma, as palavras «nós» e «nosso» são utilizadas em determinadas ocasiões para
referir as empresas do Grupo Trafigura em geral. Estas expressões são também utilizadas quando não existe uma finalidade útil para identificar
determinada empresa ou empresas.
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O comércio global aproxima o mundo.
Expande a riqueza das nações, estabelece interesses
comuns e cria confiança mútua. A Trafigura
concretiza o comércio. E a nossa missão é fazê-lo de
forma responsável.
Construímos infraestruturas, competências e a nossa
rede global para transportar mercadorias físicas de
locais onde são abundantes para onde são
procuradas. Ligamos os nossos clientes à economia
global há mais de um quarto de século. Aumentamos
a prosperidade avançando no comércio.
Saiba mais
trafigura.com
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Um olhar sobre a Trafigura
O principal negócio da Trafigura é o comércio físico e logística; os nossos
ativos e investimentos complementam e melhoram estas atividades.

80

41

8822

Escritórios

Países

Funcionários

Atividades comerciais
América do Norte

11

Escritórios

Petróleo e Derivados de Petróleo
Num mercado fragmentado onde nenhuma
empresa tem uma posição dominante,
somos um dos maiores comerciantes do
mundo em volume de petróleo e derivados
de petróleo.
A Trafigura é um dos poucos comerciantes
de petróleo e derivados de petróleo com
uma presença global e uma influência
abrangente em todos os grandes mercados.

1954

2,2

Funcionários

mil milhões

(Total de barris comercializados)
2019

2,2

2018

2,1

2017

1,9

Metais e Minerais
Somos um dos maiores comerciantes de
metais e minerais do mundo. Negociamos
acordos de compra e abastecimento com
minas e fundições e investimos em logística
através da Impala Terminals para melhorar o
acesso ao mercado por parte dos
nossos clientes.

97,2

milhões de
toneladas métricas
(Volume total comercializado)
2019

97,2

2018

95,9

2017

69,9

Transporte Marítimo e Fretamento
O nosso escritório de Transporte Marítimo
e Fretamento está bem integrado no
modelo empresarial da Trafigura, fornecendo
serviços de fretamento a equipas de
comércio de mercadorias a nível interno e
comercializando fretamentos a nível externo
no mercado profissional. As operações
localizam-se em escritórios centrais em
Atenas, Genebra, Houston, Montevideu
e Singapura. Todas as operações pósfretamento são geridas a partir do nosso
escritório em Atenas.

4173

instalações

(Instalações para mercadoria seca e líquida)
2019

4173

2018

4190

2017

4151

América Latina

26

Escritórios

2298

Funcionários

Brochura Empresarial da Trafigura 2020
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Presença mundial e principais subsidiárias

Impala
Terminals

Trafigura
Mining Group

Galena
Asset Management

Nyrstar

A Impala Terminals é um
prestador de logística
multimodal focado nos
mercados emergentes de
exportação. Detém e opera
portos, terminais portuários,
armazéns e ativos de transporte.

O Trafigura Mining Group gere
operações mineiras, desenvolve
projetos e realiza auditorias
técnicas de projetos de parceiros
existentes e potenciais.

A Galena Asset Management
disponibiliza aos investidores
soluções de investimento
alternativas e especializadas
através dos seus investimentos
em ativos reais e fundos de
capital próprio privados.

A Nyrstar é uma empresa global
de multimetais, com uma
posição líder de mercado em
zinco e chumbo.

trafigura.com/mining

impalaterminals.com

nyrstar.com

galena-invest.com

Europa

15

Escritórios

2084

Funcionários

Médio Oriente

Ásia e Austrália

3

17

37

2130

Escritórios
Funcionários

Escritórios
Funcionários

África

8

Escritórios

319

Funcionários

trafigura.com/locations
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O que fazemos
A nossa visão é de um mundo cada vez mais interligado e
próspero em que as mercadorias físicas passam facilmente
dos seus pontos de origem para os pontos onde são precisas.

A ligar correspondentes
A Trafigura avança no comércio ao estabelecer
ligações fortes com produtores, processadores e
consumidores finais de mercadorias. Fornecemos,
armazenamos, misturamos e entregamos mercadorias
em todo o mundo.
A nossa operação integrada de comércio físico e
logística presta um serviço e desempenho excecional
em toda a gama de produtos. Usamos a nossa
escala, conhecimento do mercado, logística e
infraestruturas para ligar os produtores, processadores
e consumidores finais de mercadorias físicas.

Mercadorias principais
Adquirimos mercadorias principais (em bruto) de
produtores nas minas e de poços de petróleo e gás. A
procura por estes materiais provém, principalmente,
de processadores, como refinarias, fundições e
instalações de liquefação.

Mercadorias secundárias
Refinarias, fundições, instalações de liquefação
e fontes de energia renovável são os nossos
principais fornecedores de mercadorias secundárias
(processadas). Estes incluem agências estatais,
fabricantes, serviços públicos, fábricas, distribuidores
de energia e empresas de construção.

Brochura Empresarial da Trafigura 2020
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Fundições
Minas

Refinarias

Poços

Instalações de
liquefação

Mercadorias
Principais

Mercadorias
Secundárias

Aquisição

Armazenamento

Mistura

Fornecimento

Negociamos acordos
de compra e venda
com produtores de
petróleo, refinarias,
empresas mineiras e
fundições. Detemos
minas e investimos
em energia renovável
e em logística que
diminui os custos e
melhoramos o acesso
ao mercado para
os nossos
fornecedores.

Armazenamos metais,
minerais, energia e
produtos petrolíferos
nas nossas instalações
e nas instalações de
terceiros para
uniformizar
desequilíbrios na
oferta e na procura.

Misturamos
mercadorias físicas
segundo as
especificações
regionais, de mercado
e de clientes em
terminais e armazéns
estrategicamente
localizados em todo o
mundo.

Operamos uma
logística eficiente,
segura e de elevada
qualidade.
Transportamos
mercadorias por
batelão, camião,
comboio, oleoduto
e navio.

Fundições

Transformação de mercadorias

Refinarias

Mercadorias
Secundárias

Serviços públicos
Fabricação

Instalações de
liquefação
Infraestrutura de
renováveis

Mercadorias
Principais

Distribuidores de
energia

no Tempo

no Formato

no Espaço

Armazenamos
mercadorias
física quando o
fornecimento
é abundante e
libertamos inventários
em alturas de
grande procura.

Misturamos
mercadoria física para
que a qualidade ou o
grau correspondam
às especificações
do cliente.

Transportamos as
mercadorias físicas
de locais onde são
abundantes para onde
são procuradas.

Construção

trafigura.com/about-us/what-we-do
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Responsabilidade
empresarial

O comércio responsável leva
ao progresso económico e
fortalece a sociedade.
Aproveitamos a nossa
experiência e os nossos
conhecimentos para incutir
responsabilidade nos nossos
negócios e pelo setor.

Adicionar valor a longo
prazo

Transparência
e compromisso

Os nossos negócios envolvem o transporte de milhões
de toneladas de materiais por várias localizações
geográficas. As decisões que tomamos têm um
impacto profundo, direto e indireto, nas vidas de
milhares de pessoas.

A responsabilidade empresarial requer transparência.
Isto adota muitas formas, de sermos abertos sobre o
desempenho financeiro a fomentar um compromisso
mais profundo com os vários grupos de interesse,
monitorizar e apresentar relatórios na organização e,
publicamente, sobre o nosso desempenho. Estamos
a empenhar-nos em várias frentes para desenvolver
os nossos negócios em linha com as expetativas em
constante desenvolvimento da sociedade.

A cultura da Trafigura baseia-se num espírito
característico de serviço. Individualmente, espera-se
que os nossos colaboradores se comportem com um
elevado grau de integridade pessoal. Enquanto Grupo,
esforçamo-nos para cumprir e desenvolver boas
práticas internacionais.
O nosso foco é trazer as mercadorias para o
mercado de forma segura e responsável. Para além
de ter um contributo contínuo e construtivo no
avanço responsável do comércio, procuramos
impedir e mitigar quaisquer efeitos adversos das
nossasoperações.
Manter padrões elevados no Grupo é um prérequisito. Gerimos um conjunto complexo de
riscos operacionais e financeiros. Os sistemas e
processos integrados permitem-nos aplicar padrões
consistentes. Aprendemos a trabalhar eficazmente
numa vasta gama de ambientes políticos e culturais.

A nossa ambição é sermos reconhecidos como
um líder de responsabilidade empresarial na
indústria do comércio de mercadorias. Encorajamos
aqueles com quem negociamos a aplicar normas,
princípios e políticas semelhantes, abrangentes
e complementares.
Estamos sempre a monitorando e identificando
questões salientes - as que onde existe a potencial
para as nossas atividades, através de relações
comerciais diretas ou indiretas, terem um impacto
adverso em grupos de interesse específicos ou na
sociedade em geral.
Porcuramos garantir que, através das nossas
atividades e do trabalho com as nossas relações
comerciais, esses riscos são mitigados até ao nível
mais baixo possível.

Brochura Empresarial da Trafigura 2020
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Os nossos problemas salientes e titulares dos direitos tiveram impacto na(o)
Aquisição

Armazenamento

Mistura

Fornecimento

Pagamentos a governos | População
da nação produtora.
Alterações climáticas | Comunidade internacional.
Aquisição responsável | Cidadãos da nação produtora e consumidora.
Odores incómodos | Funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e comunidades locais.
Exposição a poeiras | Funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e comunidades locais.
Autorização da comunidade | Comunidades locais.
Direitos dos marinheiros |
Funcionários, prestadores de serviços,
fornecedores e comunidades locais.
Acesso a mecanismos de reclamação | Comunidades locais, funcionários, prestadores de serviços e fornecedores.
Captura de vapor | Funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e comunidades locais.
Condições perigosas | Funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e comunidades locais.
Saúde pública | Funcionários, prestador de serviços, fornecedores, comunidades locais e internacionais.
Armazenamento de petróleo | Funcionários, prestadores de serviços,
fornecedores e comunidades locais.
Segurança do transporte |
Comunidades locais, funcionários,
prestadores de serviços e
fornecedores.
Liquefação de carga seca |
Funcionários, prestadores de serviços.
Gestão da barragem de resíduos | Comunidades locais, funcionários
e prestadores de serviços.
Reconhecimento do sindicato e direitos do trabalhador | Funcionários, prestadores de serviços e fornecedores.
Prevenção da poluição |Comunidades locais, funcionários, prestadores de serviços e fornecedores.
Impacto do produto | Cidadãos da nação consumidora.
Suborno e corrupção | Cidadãos da nação produtora e consumidora.

trafigura.com/responsibility
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Petróleo e
Derivados de
Petróleo
Crude

Gasolina

As fortes capacidades
e recursos técnicos
do departamento do
petróleo bruto oferecemnos a capacidade de
responder à dinâmica
do mercado em
mudança. Temos acesso
a abastecimentos a
longo prazo de fluxos de
petróleo comerciáveis
e controlamos
a capacidade de
armazenamento em
localizações estratégicas.
Proporcionamos soluções
de distribuição para
muitos produtores
diferentes e ajudamos
as refinarias ao fornecer
transporte adaptado
e financiamentos
especializados.

O departamento de
gasolina gere um dos
maiores portfolios de
gasolina marítimos do
mundo. Temos uma
presença de mercado
ativa em componentes
e armazenamento
abrangente e
estrategicamente
localizado.
A nossa pegada de
armazenamento global,
relações estratégicas com
operadores downstream
e sistema de distribuição
global cuidadosamente
gerido são pontos
fortes essenciais.

1023

milhões

barris comercializados em 2019

218

milhões

Óleo
combustível

Destilados
Médios

O departamento
comercial de óleo
combustível combina
a presença global, os
conhecimentos de
mercado e a logística
eficiente para ligar
os produtores e
consumidores finais.
A nossa equipa construiu
um negócio significativo
e sustentável de
matérias-primas e
criou laços fortes com
consumidores finais no
mercado do combustível.
Satisfazemos as
necessidades dos
nossos clientes ao
misturar e expedir
entre a nossa rede
global de instalações
de armazenamento
alugadas e próprias.

A Trafigura gere um
dos maiores portfolios
de destilados médios
na sua rede global.
Comercializamos toda
a linha de destilados,
de baixo a alto teor
de enxofre. A nossa
operação comercial
de destilados médios
abrange combustível
jet, diesel e gasóleo.
Usamos a nossa rede
de armazenamento
global para misturar
produtos segundo as
especificações locais.
A nossa equipa consegue
adaptar-se rapidamente
às especificações sempre
evolutivas por todo o
mundo para maximizar a
flexibilidade para todos
os nossos clientes.

185

267

milhões

milhões

Nafta
A Trafigura é um dos
principais comerciantes
de nafta. Fornecemos,
armazenamos e
misturamos todos os
produtos e graus mais
procurados, apoiando
os fluxos comerciais
no Extremo Oriente,
América do Norte e
Latina, África e Europa.
Devido à relação próxima
entre o comércio de
nafta e a atividade
nesses segmentos,
como gasolina e
petroquímicos, este
mercado permite que a
Trafigura maximize os
benefícios do seu modelo
de comercialização
integrado.

143

milhões

Brochura Empresarial da Trafigura 2020

2,2

A Trafigura é um dos maiores comerciantes
independentes do mundo de petróleo e derivados de
petróleo e um dos poucos com presença global genuína
e cobertura abrangente de produtos.
A nossa experiência é acompanhada por extensa
capacidade logística e de armazenamento o redor
do mundo.

11

mil milhões

Petróleo e derivados de petróleo
comercializados

6,1

milhões

Petróleo e derivados de petróleo
comercializados por dia

Condensados

GPL

GNL

Gás natural

Biodiesel

A Trafigura é um dos
principais comerciantes
de condensados
internacional, oferecendo
uma grande variedade
de graus ao mercado
em todas as partes
do mundo. Estamos
a desenvolver novas
utilizações para
condensados com
uma grande base de
clientes, que inclui
refinarias e instalações
de separadores
e petroquímicos.

A Trafigura é um
comerciante líder no
mercado de GPL. A
nossa presença global
e um sistema logístico
forte apoiam as nossas
atividades comerciais.
Com controlo das nossas
próprias instalações
de armazenamento e
fretamento, conseguimos
adaptar as especificações
da carga a uma grande
variedade de clientes, de
clientes petroquímicos
e misturadores a
clientes de autogás e
gás engarrafado.

Neste mercado de
energia de crescimento
rápido, a Trafigura
continua a ser um dos
maiores comerciantes
de GNL independentes
do mundo. Para além
dos nossos negócios
pontuais, temos acordos
de compra e venda de
longo prazo dos EUA e
de outros países, o que
nos permite oferecer
uma segurança de
fornecimento inigualável.
O nosso negócio de
infraestruturas de GNL
apoia clientes com
ativos estrategicamente
mobilizáveis que
oferecem benefícios
em termos de
custos, flexibilidade e
modularidade.

O nosso gabinete de
gás natural, focado
nos Estados Unidos
e na Europa, cresceu
significativamente, para
satisfazer a procura
crescente, já que o
gás natural continua a
expandir a sua quota
na mistura de produção
de energia.

O gabinete de biodiesel
está totalmente
integrado na nossa
equipa de destilados
médios e trabalha
para promover o
biodiesel como uma
alternativa sustentável
e complemento
do diesel à base de
combustível fóssil.

13

milhões

88

milhões

116

Somos o maior
comprador de gás, no
Texas, EUA, e o maior
fornecedor de gás ao
México. Na Europa,
temos vendas crescentes
de gás natural à Ucrânia,
Espanha e Itália.

158

4

milhões

milhões

milhões

trafigura.com/oil
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Metais e
Minerais
Como um dos maiores
comerciantes de metais
e minerais do mundo,
a Trafigura está
construindo uma ligação
global entre mineiros,
fundidores e fabricantes
de metal refinado.

Oferecemos apoio
financeiro através de
acordos de compra,
financiamentos estruturados
e modelos de fornecimento e
desenvolvemos saídas
downstream que sustentam o
crescimento do volume.

97,2

milhões
de toneladas métricas
Volume total de metais e
minerais comercializados

Brochura Empresarial da Trafigura 2020

Concentrados

Metais refinados

Minério de ferro

Carvão

A Trafigura é o líder de mercado
do comércio de concentrados de
cobre, zinco, chumbo e níquel,
bem como alumina e hidróxido
de cobalto. Criamos uma
cadeia de abastecimento mais
coerente para os nossos clientes
usando arbitragens geográficas
e de qualidade. Investimentos
cuidadosamente selecionados
em infraestruturas estimulam
o crescimento do volume.
Trabalhamos para desenvolver
relações duradouras e para
garantir um serviço consistente
de elevada qualidade.

A Trafigura é líder de mercado
para a maioria dos metais
refinados que comercializamos.
Estes incluem cátodos de cobre,
blister de cobre e tiras de arame
de cobre, alumínio, chumbo,
zinco, níquel e metais preciosos.

Comercializamos toda a gama
de produtos e graus de minério
de ferro. Com equipas de
origem em todos os principais
países exportadores, utilizamos
a nossa rede internacional
extensa para ligar compradores
específicos a graus específicos
de estoque. Adquirimos
materiais competitivos em
termos de custos através das
nossas relações estreitas com
os maiores produtores e damos
apoio a empreendimentos
mineradores menores. As
nossas equipas de vendas na
China têm contatos fortes com
minas de aço e intermediários
comerciais locais.

Somos um de apenas dois
operadores verdadeiramente
globais em carvão térmico. O
nosso foco está em estratégias
de origem, fluxos comerciais e
métodos de entrega inovadores.
Adquirimos carvão de coque
a produtores de ferro e aço e
temos uma presença forte no
coque e coque de petróleo.

10,6

milhões de
toneladas métricas

Temos os conhecimentos no
terreno para adquirir metais
com rapidez e de forma
económica em todo o mundo.
O nosso foco é criar volume
e cumprir as necessidades
dinâmicas de produtores e
consumidores finais.

9,3

milhões
de toneladas métricas

17,9

milhões
de toneladas métricas

13

59,4

milhões
de toneladas métricas

Cobre

Cobre

Carvão

Zinco

Zinco

Carvão térmico

Chumbo

Chumbo

Coque

Níquel

Alumínio

Coque de petróleo

Cobalto

Níquel

Alumina

Metais preciosos

trafigura.com/metals
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Energia e
Renováveis
O sucesso global da Trafigura baseia-se na nossa capacidade de evoluir
cadeias de abastecimento tradicionais para desenvolver novos mercados.
Esta experiência é profundamente relevante no panorama energético
dinâmico da atualidade.
Estamos a construir a nossa presença e posição no setor da energia e
renováveis em rápido desenvolvimento através de uma série de
compromissos estratégicos e orientados.

Comércio de
energia e renováveis
O nosso gabinete de comércio de energia e renováveis
aposta nas nossas capacidades e compreensão de outros
mercados energéticos.
Estamos a criar uma presença ativa ao comercializar
contratos derivativos essenciais, principalmente
nos mercados dos EUA e europeu. Esta atividade
complementa o crescimento em transações
físicas, à medida que a procura se desenvolve para
serviços mercantes e intermediários nos mercados
daeletricidade.

Investir na energia renovável
Nala Renewables

A Nala Renewables é uma joint-venture recém-formada
entre a Trafigura e a empresa gestora de fundos
institucionais globais IFM Investors, que visa desenvolver
projetos de armazenamento solar, eólico e de energia
em todo o mundo, com uma capacidade total de
geração de 2 gigawatts nos próximos cinco anos.

250
2000
mw

Projetos de energia renovável acessíveis ao GRF

mw

Portfolio de energia renovável previsto até 2027 (GRF)

A empresa terá acesso imediato a 250 megawatts
de projetos de energia renovável do Grupo Trafigura
atualmente em desenvolvimento e aproveitará este
portefólio existente investindo em projetos renováveis e
empresas em várias fases de desenvolvimento. Também
irá desenvolver e operar projetos adjacentes aos ativos
de infraestrutura de mineração, portos e fundição do
Grupo Trafigura em todo o mundo e a energia renovável
gerada será utilizada para abastecer algumas dessas
instalações.
A Nala Renewables também dará uma oportunidade
para a Trafigura e os investidores terceirizados
selecionados investirem noutros projetos renováveis
através do Renewables Fund (Fundo de Energias
Renováveis) da nossa subsidiária de investimento Galena
Asset Management.

PASH Global

Através da nossa copropriedade do promotor de energia
renovável PASH Global, a Trafigura tem também
um investimento separado num novo projeto solar
fotovoltaico de 50 megawatts no Mali. Enquanto maior
parque solar da África Ocidental, fornecerá eletricidade
verde a mais de 91 000 famílias, poupando quase
52 000 toneladas métricas de emissões de carbono
todos os anos.
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O desenvolvimento está em curso para instalações de
larga escala de painéis fotovoltaicos em investimentos
de utilização intensiva de energia da Trafigura e ativos
detidos, incluindo minas e terminais logísticos.
O processamento de metal é uma das atividades
industriais mais utilizadoras de energia. A operação
de fundição de zinco e chumbo da Trafigura, Nyrstar,
está a investir em baterias de larga escala e produção
de energia renovável na sua rede global de centrais.
Está a desenvolver mais de 100 megawatts de energia
sustentável para as suas próprias operações, com o
excedente da energia a ser vendido de volta à rede,
ajudando na expansão do seu negócio comercial.
pashglobal.com

Investir em tecnologias
renováveis revolucionárias
A Trafigura criou um fundo tipo capital de risco
para investir em várias tecnologias renováveis
revolucionárias na fase inicial, incluindo propulsão a
hidrogénio e combustíveis alternativos, tecnologias de
armazenamento de energia renovável e utilização de
carbono.
A Trafigura irá apoiar estas empresas usando a sua
experiência e rede global, tudo num esforço de
comercializar as suas tecnologias em grande escala e
ajudar a acelerar a transição energética.

Apostas estratégicas no
setor do hidrogénio
Hy2gen

O hidrogénio, especialmente o hidrogénio verde, que é
produzido a partir de fontes de energia renovável, tem
grande potencial para acelerar a transição energética, à
medida que o mundo se dirige para economias de baixo
carbono. O seu maior rácio de densidade-para-peso de
energia torna-o mais adequado para maiores utilizações
industriais de energia do que as tecnologias à base
de iões de lítio que se encontram em muitos dos
veículos elétricos atuais.
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maiores eficiências do que os motores de combustão
interna e o mercado para este tipo de tecnologia cresceu
substancialmente nos últimos anos. Além disso, vemos
potenciais aplicações para o hidrogénio na operação de
minas não ligadas à rede e na produção de químicos.
Obtivemos uma participação no capital da start-up
Hy2gen. A empresa com sede na Alemanha reúne
especialistas com experiência no desenvolvimento,
construção e operação de fábricas para a produção
de hidrogénio verde e e-fuels à base de hidrogénio,
oferecendo melhores formas de alcançar combustíveis
sem CO2 ou neutros em CO2 e soluções de
armazenamento. As primeiras fábricas serão construídas
no Canadá, seguidas de outras fábricas em França,
México, Noruega e África do Sul. A empresa pretende
tornar-se líder no mercado dos e-fuels e do hidrogénio
para a mobilidade e a indústria, áreas onde, atualmente,
está a ser difícil reduzir significativamente as emissões.
hy2gen.com

Investir no armazenamento
de energia
Quidnet Energy

O armazenamento de energia eficiente tem um papel
essencial na economia de baixo carbono. Os sistemas
eficazes de armazenamento são essenciais na integração
de energia renovável intermitente nas redes, alinhando
picos e diminuições na produção de eletricidade com os
padrões dinâmicos da procura. O nosso investimento
estratégico na Quidnet Energy, uma empresa de
energia limpa, está a ajudar a oferecer uma alternativa
económica ao armazenamento de hidroturbinas, a única
solução de armazenamento de longa duração existente
neste momento. O sistema de armazenamento de
bombeamento geomecânico (GPS) da Quidnet baseia-se
em princípios de energia hidroelétrica. Bombeia água
por via subterrânea para ser armazenada em formações
rochosas a alta pressão. Em alturas de muita procura,
esta é libertada para a superfície, onde
alimenta turbinas de eletricidade.
quidnetenergy.com

Os motores elétricos alimentados por células de
combustível de hidrogénio também beneficiam de

trafigura.com/powerandrenewables
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Como
acrescentamos
valor
A Trafigura acrescenta valor ao comércio
global de recursos naturais oferecendo um
serviço e desempenho excecionais ao longo
da cadeia de abastecimento.
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Serviços e desempenho

abastecimento e satisfazer as necessidades dos nossos
clientes de todo o mundo.

A Trafigura é uma empresa de comércio e logística
física independente, detida por mais de 700 dos seus
funcionários. Sem acionistas externos, conseguimos
concentrar-nos totalmente em criar valor de longo prazo
ao colocar os nossos clientes em primeiro lugar. Temos
os recursos e a agilidade para cumprir as suas
necessidades dinâmicas.

Enquanto empresa comercial global líder, a Trafigura
usufrui de poupanças de escala significativas e tem
acesso a fundos a baixo custo de financiadores
internacionais. Gerimos riscos operacionais e financeiros
em todo o mundo. Os sistemas e processos integrados
permitem-nos aplicar padrões consistentemente altos
em todo o Grupo.

Muitos dos nossos correspondentes são intervenientes
estratégicos nos seus respetivos mercados. Confiam em
nós para fornecer mercadorias com as especificações
corretas a tempo, sempre.

A concorrência intensa e a transparência do mercado
destacam a importância da eficácia do serviço e
operacional. Procuramos acelerar e simplificar a entrega
física. Investimos em infraestruturas, armazenamento,
transporte e logística para torná-los realidade.

Usamos a nossa presença global, conhecimento do
mercado e capacidades de logística para melhorar o
fluxo da comercialização. Fazemos isso ao equilibrar
o abastecimento e a procura, otimizar as cadeias de

Nas páginas seguintes, apresentamos algumas das
formas que a nossa abordagem estratégica e recursos
globais estão a avançar o comércio.

Processadores

Produtores

Aquisição

Armazenamento

Mistura

Fornecimento

Consumidores
finais

Onde a Trafigura acrescenta valor
Redução dos custos

Gestão do Risco

Acesso ao mercado

Conhecimento do mercado

Riscos de preço cobertos

Rede global

Baixo custo de financiamento

Risco cambial coberto

Financiamento comercial estruturado

Eficácia operacional

Seguro contra riscos políticos e de
responsabilidade

Pré-pagamentos e acordos de compra
e venda

Poupanças de escala
Investimento em infraestruturas

Conformidade regulamentar

Otimização da cadeia de abastecimento

Sistemas e processos integrados
Administração e responsabilidade
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Alcance e
escala global

Estabelecemos fortes ligações
entre fornecedores e consumidores
finais através da nossa rede global,
logística eficiente e compreensão
única do mercado.

As nossas atividades colocam-nos no centro da
economia global - trabalhamos com governos, empresas
detidas pelo estado e multinacionais líder. Concluímos
mais de 4000 instalações de transporte marítimo e
comercializamos mais de 380 de milhões de toneladas
métricas de mercadorias anualmente.
A rede global da Trafigura apoia as nossas atividades
comerciais. Operamos em 41 países, em seis

389,2

milhões

de toneladas métricas

Volume combinado de mercadorias comercializadas

4173

Instalações de transporte marítimo e fretamento

continentes. Cada um dos nossos escritórios tem acesso
aos conhecimentos, recursos e apoio do Grupo Trafigura.
Investimos continuamente em sistemas e processos
que nos qualificam para operar de forma eficiente em
mercados complexos.
As nossas capacidades logísticas líder permitem-nos
fornecer, armazenar, misturar e entregar mercadorias de
forma fiável e eficiente em qualquer parte do mundo.
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Envio de petróleo bruto dos EUA para todo o mundo
Os direitos comerciais exclusivos da Trafigura no
terminal Buckeye Texas Partners de Corpus Christi,
na Costa do Golfo do Texas, posiciona-nos como um
interveniente essencial no mercado de exportação do
petróleo bruto dos EUA.

O terminal tem, aproximadamente, sete milhões de
barris de capacidade de armazenamento para produtos
de petróleo líquido. O complexo inclui uma das maiores
instalações de armazenamento de GPL refrigeradas e
condensadas nos EUA, ligação a gasodutos para receber
a produção de petróleo bruto e condensados da Bacia do
Permiano e do xisto de Eagle Ford, cinco ancoradouros
para navios, incluindo tês ancoradouros de águas

profundas que podem acomodar navios-tanque de
classe Suezmax, e três separadores de condensados com
uma capacidade combinada de 100 000 barris por dia.
Negociámos acordos de longo prazo com grandes
empresas de gasodutos para transportar crude e
condensados de Eagle Ford, um dos xistos mais lucrativo
e prolífico nos EUA.
A nossa rede global permite-nos enviar barris de clientes
dos EUA para correspondentes de todo o mundo - tanto
de perto, das Caraíbas e da América Latina, como de
longe, como a China.
trafigura.com/spotlightus

7,3

milhões

Capacidade de
Armazenamento em
barris para petróleo e
derivados de petróleo
em Corpus Christi
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Serviço
completo

Configuramos o nosso negócio em torno das
necessidades dos nossos clientes. Os nossos
serviços acrescentam valor em todas as etapas
da cadeia de abastecimento.

A Trafigura é privada e completamente independente.
Valorizamos esse estatuto, que tem benefícios
comerciais reais e mantém-nos concentrados nas
necessidades dos nossos clientes. Esforçamo-nos para
desenvolver relações fortes e mutuamente benéficas
com os nossos clientes ao compreender e satisfazer as
suas necessidades.

Temos acesso a locais difíceis de alcançar e oferecemos
aconselhamento técnico e apoio financeiro. Construímos
infraestruturas e planeamos logística para acelerar e
simplificar o transporte. Operamos à escala através de
terminais topo de linha. Entregamos as mercadorias
segundo as especificações quando e onde quer que
sejam necessárias.

Transporte dos concentrados de
cobre das minas peruanas para os
mercados globais

Aquisição

A Trafigura Peru compra
concentrado de cobre de
mais de 150 minas pequenas,
médias e grandes do Peru.
Acorda estruturas financeiras
de longo prazo e utiliza
ferramentas de cobertura
do risco de preço, soluções
logísticas e de apoio técnico
para manter fornecimentos
estáveis e permite que
os seus fornecedores
se concentrem na sua
atividade principal.

Transporte

A Impala Terminals fornece
soluções logísticas da mina
ao porto. Os concentrados
viajam por camião e por
comboio para o armazém
em Callao, o maior porto
do Peru.

Armazenamento

O armazém de Callao
da Impala Terminals é o
maior terminal coberto de
mistura e armazenamento
do mundo para exportações
de minerais.

Mistura

A Impala Terminals mistura
várias entregas para
cumprir a especificação e as
quantidades solicitadas pelos
seus clientes globais.
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Carregamento

O concentrado misturado é
transferido através de uma
esteira de transporte de dois
quilómetros cofinanciada
pela Impala Terminals para
um navio ancorado fretado
pela Divisão Transporte
Marítimo e Fretamento
da Trafigura.

Navio

O navio fretado transporta os
concentrados a fundições de
cobre de todo o mundo. As
fundições tratam e refinam
os concentrados de cobre em
cátodos de cobre.

Aquisição

A Trafigura compra cátodos
de cobre a fundições.

Fornecimento

A Trafigura vende cátodos
de cobre em mercados
domésticos e internacionais.
Os consumidores finais de
cobre incluem produtores de
cabos, tubos e bandas.
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Experiência e
conhecimento
financeiros

O nosso modelo
empresarial é
resistente, mesmo nas
condições de mercado
mais voláteis.

A Trafigura apresenta o seu forte balanço e os ativos
de infraestruturas para apoiar os correspondentes com
acordos de pré-pagamento, sistemas de taxas e formas
alternativas de apoio financeiro. Mantemos acordos de
empréstimos com aproximadamente 135 bancos.
O nosso modelo empresarial dá prioridade à resiliência
e à gestão prudente do risco. Temos as capacidades
financeiras e a experiência para operar com eficácia em
mercados voláteis. Há quase três décadas, crescemos
acostumados aos ciclos da indústria e construímos uma
compreensão profunda das necessidades dos nossos
correspondentes.
Cobrimos sistematicamente os riscos de preço. Temos
sistemas e procedimentos em vigor que nos permitem
gerir combinações complexas de riscos operacionais e
financeiros.

135
59,7

Bancos de financiamento

mil milhões de $

Total de linhas financeiras

Auxiliar os clientes com
soluções financeiras
Os produtores de mercadoria usam estruturas
de pré-pagamento para obter liquidez e ter
acesso a um vasto leque de parceiros financeiros.
A Trafigura é um dos principais fornecedores
da indústria de comércio de mercadorias de
soluções financeiras para clientes. Obtemos
apoio financeiro entre 500 000 USD e 5 mil
milhões de USD por períodos entre 30 dias e
cinco anos em jurisdições de todo o mundo para
qualquer mercadoria que comercializamos.
O nosso objetivo é gerir os fluxos de
mercadorias, ao mesmo tempo que ajudamos
a criar liquidez de muitos produtores.
Financiamos a futura produção de mercadorias
de produtores e processadores. Aproveitamos
as nossas vastas relações na indústria da banca
para subscrever e distribuir disposições de prépagamento. O nosso registo comprovado atrai
colaboração dos produtores de mercadorias e
dos apoiantes financeiros.
Saiba mais sobre o financiamento de
mercadorias na nossa publicação Prépagamento Desmistificado disponível aqui:
commoditiesdemystified.info

PREPAYMENTS
DEMYSTIFIED
AN ADDENDUM TO THE
COMMODITIES DEMYSTIFIED GUIDE

Brochura Empresarial da Trafigura 2020
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Logística e
infraestruturas
Criamos e desenvolvemos rotas de
comércio ativas Quando não existem
infraestruturas, nós construímos.
Se já existir, nós investimos para
melhorá-las.
Construímos uma empresa global focando-nos numa
tarefa – melhorar o comércio. Temos uma abordagem
única, aplicando toda a nossa energia e recursos.

As nossas infraestruturas estrategicamente localizadas
aproximam os nossos clientes dos mercados globais.
Investimos em portos, terminais e logística para
melhorar as nossas atividades comerciais físicas.
Construímos armazéns e instalações de armazenamento,
operamos e utilizamos frotas de camiões e batelões,
compramos e fretamos navios e desenvolvemos minas
- implementando sistemas de elevada qualidade - tudo
para melhorar os fluxos comerciais.
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Criação de logística multimodal
na Colômbia

O investimento de um bilhão de USD da Impala
Terminals na Colômbia transformou 640 quilómetros do
Rio Magdalena num corredor de logística multimodal.
Atualmente, existem 101 batelões de carga seca e
líquida de casco duplo que transportam petróleo e
outros produtos líquidos a granel, contentores, carvão
e outras mercadorias para e de áreas essenciais de

produção e consumo no centro da Colômbia para os
principais portos colombianos no Mar das Caraíbas.
Um porto no rio com 550 000 m2 construído
de propósito em Barrancabermeja com mais de
850 000 barris de capacidade de armazenamento para
crude e nafta é um centro de consolidação, ligando as
cargas fluviais e rodoviárias.
impalaterminals.com

101
Batelões de carga de
casco duplo

850 000
Barris de capacidade
de armazenamento
para crude e nafta em
Barrancabermeja
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Investimentos
e ativos
industriais

Investimos em empresas
e infraestruturas que
aceleram e simplificam
as cadeias de
abastecimento.
Compramos e
construímos terminais,
instalações de
armazenamento,
produção e
processamento.
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A Trafigura é o acionista maioritário do negócio
operacional da Nyrstar. A nossa participação de controle
no principal grupo de processamento de metais apoia o
nosso negócio em expansão de zinco e chumbo.

O Trafigura Mining Group gere as operações mineiras,
desenvolve projetos, realiza auditorias técnicas de
projetos existentes e potenciais e presta serviços de
aconselhamento e apoio ao resto da empresa.

A Nyrstar tem uma posição líder de mercado em
chumbo e zinco. É a segunda maior fundição do metal
de zinco do mundo, produzindo mais de um milhão de
toneladas anualmente.

As suas principais operações encontram-se nas Caribe,
Europa e América Latina. O Grupo opera a mina Catalina
Huanca, no Peru, e tem presença Brasil e em Cuba.

As disposições de compra e venda de longo prazo
mantêm o fornecimento para a Trafigura e permitem
que a Nyrstar aproveite a sua forte presença de
comercialização.
nyrstar.com

Minas de Aguas Teñidas (MATSA), a operação mineira
principal do Grupo, é detida através de uma joint venture
com a empresa de investimento e desenvolvimento
Mubadala, sediada em Abu Dhabi. A MATSA produz
cobre e minério polimetálico na Faixa Piritosa Ibérica na
região do sudoeste de Espanha, Andaluzia.
trafigura.com/mining
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A Impala Terminals, o ramo de logística multimodal
gerido de forma independente do Grupo Trafigura,
foca-se nos mercados emergentes de exportação.
Detém e opera portos, terminais, armazéns e ativos de
transporte que oferecem soluções logísticas completas
para cargas a granel secas e líquidas, carga geral e
contentores, para a Trafigura e para clientes terceiros.
A Impala Terminals tem experiência especial no
fornecimento de soluções de logística eficientes
em ambientes desafiantes e locais de difícil acesso.
Combina infraestruturas estrategicamente localizadas
com logística multimodal para otimizar as cadeias de
abastecimento e promover o comércio global.
As suas soluções de logística em África, na
América Latina e em Espanha integram batelões,
camiões, comboios, armazenamento e acesso
direto a ancoradouros. Várias operações da Impala
Terminals são operadas como joint ventures com
investidores independentes.

A joint venture da Impala Terminals com a IFM
Investors nos seus ativos do Paraguai, Peru, México
e Espanha e a unidade comercial de expedição de
mercadorias e logística global aumenta a estabilidade
financeira da Impala Terminals.
As sinergias possibilitadas por esta parceria permitem
que a Impala Terminais explore novas oportunidades
de negócios e aumente a sua pegada global.
Em grande escala e em todo o mundo, a Impala
Terminals tem as capacidades e as pessoas para criar
ligações seguras, fiáveis e económicas entre produtores
de mercadorias e consumidores finais.
impalaterminals.com
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A Terrafame é uma empresa de multimetais finlandesa
que produz níquel, cobalto e zinco usando a tecnologia
de biolixiviação com bactérias ambientalmente
sustentável na sua mina em Sotkamo, Finlândia.
A Galena Asset Management, a nossa subsidiária de
investimentos, identifica oportunidades reais de ativos
e disponibiliza-as a investidores externos através de
estruturas apropriadas. Aproximadamente 70 por cento
dos ativos geridos pela Galena Asset Management
provêm de investidores institucionais.
A aquisição por parte dela de uma participação
significativa da Terrafame está a ajudar a financiar um
programa de investimento ambicioso para a empresa.
É complementada pelo financiamento de empréstimo
da Trafigura e da empresa de investimento finlandesa
Sampo Plc.
No início de 2021, a Terrafame planeia abrir uma nova
fábrica de produção que fornecerá químicos para
baterias para veículos elétricos. Isto irá impulsionar a
experiência de comercialização global da Trafigura para
oferecer uma cadeia de abastecimento mais curta e mais
sustentável aos produtores de baterias para veículos.
galena-invest.com
terrafame.com

A Puma Energy é uma empresa global de distribuição de
petróleo e derivados de petróleo apoiada por recursos de
infraestruturas fortes. Está ativa em 46 países, em cinco
continentes. A empresa gere mais de 22 milhões de m3
de combustível através da sua rede de 103 terminais, 84
aeroportos e mais de 2900 estações de serviço.
A Puma Energy é um investimento energético
downstream importante para a Trafigura. Opera de
forma independente, mas obtém sinergias do nosso
acesso aos mercados globais de combustível. A Trafigura
é o principal acionista da empresa.
O modelo de negócios único da Puma Energy foca-se no
alcance internacional e no fornecimento downstream.
Integra estruturas de abastecimento de combustível
e investe em infraestruturas para maximizar as
oportunidades em mercados com elevado crescimento.
pumaenergy.com
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Parcerias
estratégicas

Exportação do minério de ferro do Brasil
Porto Sudeste, a principal instalação portuária
de minério de ferro na costa sudeste do Brasil é
a passagem internacional vital para mineiros no
quadrângulo do minério de ferro do país.

A instalação com capacidade para 50 milhões
de toneladas a sul do Rio de Janeiro, no Brasil, é
controlada em conjunto pela Impala Terminals e pela
Mubadala Investment Company.
A logística multimodal de Porto Sudeste está
criando rotas de comércio globais para os mineiros
independentes através de eficiências em termos
de transporte e de escala. O caminho de ferro MRS

As parcerias estratégicas com
correspondentes selecionados
alargam o âmbito das nossas
atividades. As instituições
financeiras investem connosco.
Os operadores industriais
contribuem com capacidades e
recursos complementares.

privado dá um acesso direto a partir da região de
Minas Gerais. Um descarregador de vagões no
terminal descarrega as carruagens do comboio
automaticamente. A partir daí, as esteiras de
transporte transferem o produto para uma instalação
de armazenamento de 2,5 milhões de toneladas e para
um ancoradouro com 20 metros de profundidade,
com capacidade para receber dois navios capesize
simultaneamente e tem dois carregadores de navio
com capacidade para manusear 12 000 toneladas por
hora, prontos para gerir a transferência do porto para
o navio.
portosudeste.com
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Concentrados de mineração em Espanha

Fundição de cobre na China

A operação mineira das MATSA está ligada ao terminal
de armazenamento e logístico inovador da Impala
Terminals no porto costeiro espanhol de Huelva.

A nossa participação de 30 por cento numa das maiores
fundições de cobre independente, uma instalação de
400 000 toneladas por ano na província de Guangxi,
na costa sul do país, está relacionada com um acordo
comercial multianual. A Trafigura fornece atualmente
30 por cento dos seus concentrados e comprar 30 por
cento da sua produção de cátodo de cobre.

O complexo mineiro Minas de Aguas Teñidas (MATSA),
detido em conjunto pela Trafigura e pela Mubadala
Investment Company, é uma das maiores operações
mineiras de Espanha, produzindo mais de 4,4 milhões de
toneladas de concentrados de cobre e minério por ano.

Para além de implementar procedimentos de saúde,
segurança e ambientais líderes na indústria, estamos
otimizando a produção para dar às MATSA um dos
custos de produção de equilíbrio mais baixos na
indústria mineira de cobre global.
matsamining.com

A Trafigura foi a primeira empresa de comércio
internacional a fazer um grande investimento conjunto
numa empresa de fundição doméstica chinesa.

A colaboração comercial reúne duas empresas com
pontos fortes que se complementam. O acionista
maioritário, o Jinchuan Group, é o terceiro maior
produtor de cobre. O seu centro nevrálgico fica no
noroeste do país, a partir de onde serve o mercado
doméstico. A rede global e experiência comercial da
Trafigura dá acesso a fornecedores internacionais,
financiamento diverso e custos inferiores.
jinchuan-intl.com
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Refinação de petróleo na Índia

A participação de 24,5 por cento da Trafigura na segunda
maior refinaria de petróleo da Índia fortalece a presença
do Grupo num dos mercados energéticos com maior
crescimento do mundo.
A aquisição em 2017 de uma participação de 49 por
cento na Nayara Energy (anteriormente Essar Oil
Limited), como parte de um consórcio de investimento
com o UCP Investment Group e a Rosneft, incluiu
uma grande refinaria de 20 milhões de toneladas por
ano, instalações de armazenamento e importação/
exportação de classe mundial, mais de 5000 estações de
serviço de retalho por todo o país e mais de 2700 pontos
de venda em várias fases de conclusão.
A refinaria da Nayara Energy está situada em Vadinar,
na costa oeste da Índia. Está estrategicamente localizada
em rotas de transporte para os principais centros de
procura no Extremo Oriente e perto das fontes de
produção do Médio Oriente.
A infraestrutura totalmente integrada da refinaria inclui
oleodutos, capacidade de armazenamento e a sua
central elétrica dedicada, bem como envio multimodal
ferroviário, rodoviário ou marítimo.
nayaraenergy.com

Serviços de abastecimento globais

A TFG Marine foi formada em 2020 como uma joint
venture de fornecimento e aquisição de combustíveis
marítimos. Os seus proprietários conjuntos, Trafigura,
Frontline e Golden Ocean, são líderes de mercado
nos seus respetivos campos, com pontos fortes
complementares no comércio e transporte de
mercadorias a nível global.
Em conjunto, a sua procura de combustível marítimo
abastece uma frota de cerca de 700 navios proprios e
fretados. As economias de escala que isto proporciona
à TFG Marine estabelecem as bases para se tornar
uma das maiores parcerias de fornecimento e
aquisição de combustível do mundo, gerando uma
procura substancial nos principais portos centrais de
abastecimento a nível global.
A TFG Marine cria valor ao fornecer um serviço
completo, integrando a sua experiência no comércio
de mercadorias com infraestrutura e logística de
abastecimento de combustíveis marítimos. Está a
aumentar rapidamente a sua pegada global. Estabeleceu
acordos para operações de abastecimento no Canal da
Mancha, África do Sul e Ocidental, Singapura, Caraíbas e
América Latina, com planos para anunciar brevemente
posteriores desenvolvimentos na Ásia, Europa e
Américas.
tfgmarine.com

Brochura Empresarial da Trafigura 2020

Transporte de mercadorias e logística na
América Latina, África e Espanha

A Impala Terminals e a IFM Investors criaram uma
joint venture de 50:50 que detém e opera uma rede
de infraestruturas de terminais de concentrados no
México, Espanha e Peru. Estas operações logísticas têm
um papel essencial no movimento do cobre, chumbo e
zinco no mercado global. A joint venture também inclui
operações fluviais no Paraguai e uma operação com base
na Suíça que oferece serviços globais de transporte de
mercadorias e transporte multimodal na região africana
de Copperbelt para a Trafigura e para clientes terceiros.

Exportação de petróleo bruto americano
do Texas através de um porto de águas
profundas offshore

Enquanto investidores em infraestruturas com muita
experiência, a IFM Investors é um parceiro excelente
para o Grupo Trafigura. Iremos reinvestir os fundos
liberados pela joint venture em novos projetos que
apoiem os nossos fluxos de comércio.

A Trafigura trabalha com a Phillips 66 desde março
de 2020 para desenvolver o porto de águas profundas
offshore no Texas para exportações de petróleo bruto.
A joint venture de 50:50 Bluewater Texas combina
a posição de mercado única nos Estados Unidos da
Trafigura como um exportador e comercializador único
de petróleo bruto com os conhecimentos comerciais,
experiência operacional e rede de infraestruturas
existentes da Phillips 66. Atualmente na fase de
licenciamento, o projeto proposto, que sera construido
pela Phillips 66, consistirá em duas boias de amarração
de ponto simples capazes de carregar completamente
Petroleiros de Grandes Dimensões (VLCC) para a
exportação de crude.

ifminvestors.com

bwtxterminal.com
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Colaborações
com impacto
social
As nossas operações afetam pessoas de todo o
mundo, de forma direta e indireta.
Trabalhamos com parceiros comerciais na
procura por impactos positivos duradouros.
Colaboramos com a indústria e com
organizações sem fins lucrativos que
aumentam os nossos próprios esforços e
abordam problemas globais.

Ganhar confiança
através da transparência

Como importantes facilitadores do
comércio global, acreditamos que a riqueza
de recursos naturais deve contribuir para
o desenvolvimento sustentável e para
a redução da pobreza. Sermos abertos
sobre a forma como gerimos os recursos
naturais nos países onde operamos dá
às suas populações as ferramentas para
responsabilizar governos e empresas.
Este foi o fator motivacional em 2014,
quando a Trafigura se tornou a primeira
empresa de comércio de mercadorias
independente a declarar o seu apoio
à Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI). A EITI é uma força
condutora na tendência global para a
gestão aberta e responsável de recursos
naturais.

Mais de 50 países de todo o mundo estão
envolvidos na implementação da
Norma da EITI.
A Trafigura está empenhada em avançar
a missão da EITI e alargar a sua extensão
a nível internacional. Em 2019, tornámonos a primeira empresa de comércio de
mercadorias a entrar para o conselho
da EITI. Trabalhamos em conjunto com
a EITI para aumentar a transparência
do comércio global de mercadorias ao
desenvolver boas práticas e apresentar
normas de divulgação internacionais
comuns pela nossa indústria.
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Desenvolvimento de aquisição
responsável na República
Democrática do Congo (RDC)

Os consumidores e a sociedade em
geral esperam que os comerciantes
de mercadorias adquiram os seus
produtos de forma responsável. Alguns
comerciantes pretendem alcançar isto
envolvendo-se apenas com grandes
produtores para garantir que os direitos
humanos e as normas de segurança são
cumpridos. Contudo, isto não tem em
consideração o número bastante grande
de produtores de menor escala, cuja
subsistência depende das mercadorias.
Uma abordagem mais flexível reconhece
que a aquisição responsável pode incluir
também o envolvimento ativo com
mineiros artesanais de menor escala.
Em 2018, a Trafigura assinou um acordo
de comercialização
de três anos para hidróxido de cobalto
com a Chemaf, uma empresa
líder de mineração e processamento
sediada na RDC. Os produtos da Chemaf
têm origem em operações mecanizadas
de larga escala e de mineração artesanal
em menor escala (ASM) que operam
de forma cooperativa na sua concessão
Mutoshi. Trabalhamos de perto com a
Pact, uma ONG internacionalmente
respeitada que controla estas atividades
e se certifica de que estão de acordo com
os padrões da Trafigura.
Partilhamos o que aprendemos com este
projeto piloto, para que outros possam
alargar a nossa abordagem a diferentes
mercadorias e localizações. Isto irá ajudar
a proteger os direitos e condições de
trabalho de pequenos produtores e a
fornecer-lhes uma participação direta em
mercados internacionais.

Compreensão e
minimização das emissões

Os volumes de cargas internacionais
estão a aumentar todos os anos, com um
aumento consequente de emissões de
CO2. Para cumprir o Acordo de Paris para
limitar o aquecimento global abaixo de 2
°C e com o objetivo de abaixo de 1,5 °C
é preciso uma mudança transformadora
que descarbonize radicalmente o setor
dos transportes.
O Smart Freight Centre (SFC) está
a desafiar o setor privado a abordar
esta questão. Reconheceu desde o
início que as empresas precisavam de
diretrizes claras para medir e comparar
os impactos das suas emissões nas
cadeias de abastecimento. Desenvolveu o
Quadro do Conselho Global de Emissões
Logísticas (GLEC) para harmonizar os
cálculos de emissões e a apresentação
de relatórios em todos os modos de
logística, incluindo rodoviária, ferroviária,
marítima e aérea.
A Trafigura adotou o Quadro do GLEC
em 2018. Desde então, fomos nomeados
como Líder Smart Freight pelo trabalho
que estamos a realizar para orientar
a sua implementação sistemática nas
nossas cadeias de logística e, assim,
aumentando a eficácia da cadeia de
abastecimento e reduzindo as emissões.
É necessário mais trabalho para
impulsionar a mudança na indústria.
É por isso que, através da Fundação
Trafigura, estamos a apoiar novos
projetos do SFC, incluindo atualizar o
Quadro do GLEC para uma norma ISO,
desenvolver ferramenta de aquisição,
determinação de objetivos com base
na ciência, mapa logístico sustentável e
diretrizes de transporte a granel.

Criação de um futuro
sustentável para o
comércio marítimo

A indústria marítima é um condutor
essencial da economia global. O
transporte marítimo é uma das formas
mais eficazes de transporte, mas, devido
às enormes distâncias percorridas e ao
volume de carga envolvido, ainda tem
um impacto ambiental significativo,
sendo responsável por entre 3,5 e 4
por cento das emissões com efeito de
estufa globais.
A Trafigura é um apoiante ativo do
Global Maritime Forum (GMF), que
defende um comércio marítimo global
que sirva o desenvolvimento económico
de longo prazo sustentável e o bem-estar
humano. Defendemos medidas para
cortar substancialmente as emissões,
incluindo tributação do carbono e
regulamentos sobre marcha lenta.
Enquanto membro fundador da Getting
to Zero Coalition do GMF, pretendemos
acelerar a descarbonização do transporte
marítimo desenvolvendo e lançando
navios de emissões zero comercialmente
viáveis até 2030.
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