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Destaques financeiros e corporativos*

$136,4 bi 
Receitas do Grupo 

256,0 mt
Volume total de Petróleo e 
Derivados comercializados **

3.051
Instalações de fretamento  
e transporte de carga líquida  
por ano

$48,6 bi
Total de ativos

15,3 mt
Volume total de metais 
comercializados

1.100
Instalações de fretamento e 
transporte de carga seca por ano

* Anos fiscal: de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. Todos os números estão em USD. 
** Milhões de toneladas

$51,0 bi
Linhas financeiras disponíveis  
para a Trafigura

54,6 mt
Volume total de minerais 
comercializados

3.935 
Número médio de funcionários 
durante o ano

Imagem de capa: Terminal de armazenamento e exportação de Corpus Christi, Texas, EUA.

Impresso por Pureprint em Vision 
Superior, que possui certificação FSC.

A Pureprint possui certificação ISO 
1400 para sistemas de gerenciamento 
ambiental, está registrada na EMAS, 
Esquema de Auditoria de Gerenciamento 
Eco, é uma Empresa a Carvão Neutro e 
recebeu o Queen’s Award for Enterprise: 
Desenvolvimento Sustentável.

Concebido e produzido por Group 
Charlescannon Sàrl.

Fotografia de Group Charlescannon Sàrl, 
Marcus Almeida, Hyundai Samho Heavy 
Industries, Nyrstar, Terrafame, Essa

A Trafigura Group Pte. Ltd. e as empresas 
em que detém investimentos direta ou 
indiretamente investimentos 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 se referirem às empresas do 
Grupo Trafigura em geral. Estas expressões 
também são usadas quando não é proposto 
um fim útil identificando determinada 



O comércio global une o mundo.

Expande a riqueza das nações, cria interesses  
comuns e cria confiança mútua.

A Trafigura concretiza o comércio. E nos 
comprometemos a fazê-lo de forma responsável. 
Implementamos infraestruturas, competências  
e redes globais para o deslocamento de  
commodities de locais onde há abundância  
para onde são mais necessários.

Há um quarto de século que temos vindo a conectar 
nossos clientes à economia global. Melhoramos a 
prosperidade avançando o comércio.

Saiba mais em 
www.trafigura.com
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América do Norte

6
Escritórios

230
Empregados

Europa

11
Escritórios

578
Empregados

Oriente Médio

2
Escritórios

32
Empregados

África

6
Escritórios

291
Empregados

América Latina

25
Escritórios

1,893
Empregados

Ásia e Austrália

12
Escritórios

911
Empregados

Metais e Minerais

Volume total comercializado

69,9 mmt

2016

2015

2017

59,0

52,1

69,9

Somos uma das maiores empresas de comércio 
de metais e minerais do mundo. Negociamos 
acordos de compra e abastecimento em longo 
prazo com minas e fundições e investimos em 
logística através de nossa subsidiária, Impala 
Terminals, para melhorar o acesso ao mercado 
para nossos clientes.
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Transporte Marítimo e Fretamento

Instalações líquidas e secas

4.151

2016

2015

2017

3.878

2.744

4.151

Nosso escritório de Transporte Marítimo e 
Fretamento está bem integrado no modelo 
empresarial da Trafigura, prestando serviços de 
fretamento a equipes de comércio de 
mercadorias internamente e comercializando 
fretamentos externamente no mercado 
profissional. As operações estão baseadas em 
escritórios regionais em Atenas, Genebra, 
Houston, Montevidéu e Cingapura. Todas as 
operações pós-fretamento são gerenciadas a 
partir de nosso escritório em Atenas.

A Trafigura  
em resumo

O principal negócio da Trafigura  
é o comércio físico e logística; 
nossos ativos e investimentos 
complementam e melhoram estas 
atividades.

Volume total comercializado

256,0 mmt

2016

2015

2017 256,0

205,4

146,3

Em um mercado fragmentado onde nenhuma 
empresa tem uma posição dominante, somos um 
dos maiores comerciantes do mundo em volume 
de produtos de óleo e petróleo. A Trafigura é 
uma das poucas empresas de comércio de 
produtos de óleo e petróleo com presença  
global e influência abrangente em todos os 
grandes mercados.

Atividades comerciais

Produtos de Óleo e Petróleo

62 
escritórios

35
países

Vista geral Como agregamos valor



América do Norte

6
Escritórios

230
Empregados

Europa

11
Escritórios

578
Empregados
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Escritórios
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Impala Terminals
A Impala Terminals é um prestador de 
logística multimodal em mercados 
emergentes de exportação. Detém e opera 
portos, terminais portuários, armazéns e 
ativos de transporte.

Tem particular experiência na prestação  
de soluções de logística eficientes  
em ambientes desafiantes e locais de  
difícil acesso.

Trafigura Mining Group
O Trafigura Mining Group gerencia as 
operações mineradoras, desenvolve 
projetos, realiza auditorias técnicas de 
projetos de parceiros existentes e potenciais 
e presta serviços de aconselhamento e 
apoio aos escritórios comerciais da 
Trafigura, de contrapartes comerciais e da 
Galena Asset Management.

Galena Asset Management
A Galena Asset Management disponibiliza 
investidores com soluções de investimento 
alternativas e especializadas através de seus 
investimentos em ativos reais e fundos de 
capital próprio privados. Opera de forma 
independente, mas beneficia das ideias do 
Grupo para o abastecimento global e a 
procura de mercadorias.

Presença global e principais subsidiárias

www.trafigura.com/locations



Exportar minério de ferro brasileiro. Terminal de Porto Sudeste, Brasil

Nossa visão é de 
um mundo cada vez 
mais interligado e 
próspero em que as 
commodities físicas 
passam facilmente 
de seus pontos de 
origem para pontos 
onde são necessárias.

Vista geral Como agregamos valor
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Transformações no espaço, tempo e forma

Negociamos acordos de 
compra com produtores 
de petróleo, refinarias, 
empresas mineradoras e 
fundições. Somos 
proprietários de minas e 
investimos em logística 
que melhora o acesso ao 
mercado para nossos 
fornecedores.

Armazenamos produtos
petrolíferos em recipientes
próprios e de terceiros. 
Armazenamos metais e 
minerais nas instalações  
da Impala Terminals e  
de terceiros.

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

Operamos logística 
eficiente, segura e de alta 
qualidade. Transportamos 
mercadorias por barcaça, 
caminhão, trem, oleoduto 
e navios como apoio 
às nossas atividades de 
comercialização centrais  
e para terceiros.

Fornecimento Armazenamento Mistura Entrega

O que fazemos

Nossa operação de comércio e logística 
físicos integrados presta um serviço e um 
desempenho excelentes em todo o espectro 
de produtos. Usamos nosso conhecimento 
de mercado, logística e infraestruturas para 

ligar os produtores, processadores e 
usuários finais.

Fornecemos, armazenamos, misturamos e 
entregamos commodities segundo 

especificações precisas de clientes. 
Gerenciamos vários riscos e questões 
operacionais complexas.

Espaço
Deslocamos commodities físicas de locais 
onde são abundantes para onde são mais 
procuradas.

Hora
Armazenamos commodities físicas quando 
o abastecimento é excepcionalmente alto e 
liberamos inventários em momentos de 
muita procura.

Formar
Misturamos commodities físicas para que 
correspondam à qualidade ou grau pedido 
pelo cliente.

Serviços e Desempenho

Estamos agregando valor 
ao comércio global de 
recursos naturais com 
serviços e desempenho 
excepcionais na cadeia  
de abastecimento.

A Trafigura é uma empresa de comércio e 
logística física independente e cujos acionistas 
são os funcionários.

Nós estamos focados em criar valor em  
longo prazo para nossos clientes priorizando 
seus interesses. Garantimos que temos os 
recursos e a capacidade de alojar requisitos 
flexíveis dos clientes em mercados em  
rápida mudança.

Em um mercado cada vez mais competitivo, 
nossa capacidade de responder rapidamente a 
padrões de demanda em mudança é um 

diferenciador fundamental. Usamos nossa 
presença global, conhecimentos de mercado  
e capacidades de logística para melhorar o 
fluxo comercial.

Investimos em ativos industriais que 
simplificam a entrega física. Nossa Divisão de 
Transporte e Fretamento e subsidiária de 
logística multimodal, a Impala Terminals, 
apoioa nosso comércio físico com serviços de 
fretamento e infraestrutura de classe mundial.
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Petróleo e 
Derivados

A Trafigura é uma das maiores  
traders independentes do mundo  
de petróleo e derivados e uma das 
poucas com uma presença global  
e cobertura de produtos abrangente. 
Nossa experiência é equipada  
por capacidades logísticas e de 
armazenamento abrangentes  
em todo o mundo.

Nossas equipes comerciais em 
Pequim, Calgary, Genebra, Houston, 
Montevidéu, Moscou e Cingapura  
são complementadas por escritórios 
em Joanesburgo, Cidade do México  
e Mumbai.

256,0 mt
Volume total de Petróleo e derivados 
comercializados

5,2 m+
Barris de petróleo e derivados  
comercializados por dia

Condensados

A Trafigura é uma trader líder 
internacional de 
condensados, levando para o 
mercado grandes variedades 
de graduações em todas as 
partes do mundo. Estamos 
desenvolvendo novas 
utilizações para condensados 
com uma grande base de 
clientes que inclui refinarias  
e instalações de separadores 
e petroquímicos.

Petróleo bruto

As fortes capacidades 
técnicas da unidade de 
petróleo bruto e recursos nos 
proporcionam a capacidade 
de responder a dinâmicas de 
mercado em mudança e 
oportunidades de petróleo 
bruto fora da norma. Temos 
acesso a abastecimentos de 
longo prazo de fluxos de 
petróleo comerciáveis e 
controlamos recipientes em 
locais estratégicos. 
Oferecemos soluções de 
distribuição para muitos 
produtores diferentes e 
ajudamos as refinarias com 
expedições adaptadas e 
financiamentos 
especializados.

103,6 mt

1,6 mt

Expedindo petróleo bruto dos EUA para todo o mundo. Instalação de armazenamento e exportação de Corpus Christi, Texas, EUA.

Vista geral Como agregamos valor
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Biodiesel

A unidade de biodiesel está 
completamente integrada 
em nossa equipe de 
destilados global. Trabalha 
globalmente para promover 
o biodiesel como uma 
alternativa sustentável e 
adjunta ao diesel baseado em 
combustíveis fósseis.

GPL

A Trafigura é uma trader líder 
no mercado de GPL em 
rápida mudança. Nossa 
presença global e um forte 
sistema logístico apoiam 
nossas atividades comerciais. 
Com controle sobre nossas 
próprias instalações de 
armazenamento e 
fretamento, podemos 
adaptar as especificações da 
carga a uma grande 
variedade de clientes, de 
clientes petroquímicos e 
blenders a clientes de 
autogás e gás engarrafado.

GNL

Neste mercado de energia de 
crescimento rápido, a 
Trafigura continua sendo a 
maior trader de GNL 
independente do mundo. 
Além de nosso negócio 
pontual, temos um acordo 
em longo prazo dos EUA e 
outros locais, que nos 
permite oferecer uma 
segurança em precedentes 
em termos de 
abastecimento.  
A infraestrutura de nosso 
negócio de GNL apoia 
clientes com ativos 
estrategicamente 
implantados que oferecem 
baixo custo, flexibilidade e 
modularidade.

Gás Natural

Nossa unidade de gás natural 
recém-formada, focada nos 
EUA e Europa, cresceu 
significativamente para 
satisfazer o aumento da 
demanda à medida que o gás 
natural continua expandindo 
sua participação na mistura 
de geração de energia.

Gasolina

A unidade de gasolina 
gerencia um dos maiores 
portfólios de gasolina 
marítimos do mundo. Temos 
uma presença de mercado 
ativa em componentes e 
armazenamento abrangente 
e estrategicamente 
localizado. Nossa pegada de 
armazenamento global, 
relações estratégicas com 
operadores downstream e 
sistemas de distribuição 
global gerenciados de forma 
cuidadosa são pontos fortes 
essenciais.

27,8 mt

Destilados 
Médios

A Trafigura gerencia um das 
maiores porfólios de 
destilados médios em sua 
rede global. Comercializamos 
uma variedade de destilados, 
de enxofre baixo a alto. 
Nossa operação comercial de 
destilados médios abrange 
combustível para aviação, 
diesel e gasóleo. Usamos 
nossa rede de 
armazenamento global para 
misturar produtos segundo 
as especificações locais. 
Nossa equipe pode se 
adaptar rapidamente a 
especificações em mudança 
em todo o mundo para 
maximizar a flexibilidade de 
todos nossos clientes.

Nafta

A Trafigura é uma trader líder 
de nafta; uma das poucas 
com instalação de 
exportação nos EUA. 
Fornecemos, armazenamos e 
misturamos os produtos e 
graduações mais procurados, 
apoiando os fluxos 
comerciais no Extremo 
Oriente, América do Sul, 
África e Europa.

Óleo combustível

A unidade comercial de óleo 
combustível combina a 
presença global, os 
conhecimentos de mercado e 
a logística eficiente para ligar 
os produtores aos 
consumidores finais. Nossa 
equipe construiu um negócio 
de matérias-primas 
significativo e sustentável e 
desenvolveu laços mais 
estreitos com os usuários 
finais no mercado de bunker. 
Satisfazemos as necessidades 
de nossos clientes 
misturando e expedindo  
em nossa rede global de 
instalações de 
armazenamento alugadas  
e próprias.

40,4 mt 16,9 mt44,3 mt

0,6 mt4,1 mt 8,1 mt 7,9 mt
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Metais e 
Minerais

Como uma das maiores traders de 
metais e minerais do mundo, a 
Trafigura está criando conexão global 
entre mineradoras, fundições e 
fabricantes de metais refinados.

Oferecemos apoio financeiro através 
de acordos de compra de longo prazo, 
financiamento estruturado e modelos 
de offtake e desenvolvemos 
instalações downstream que 
sustentam o crescimento do volume.

Nosso times comerciais operam 
de Genebra, Montevidéu, Cingapura e 
Stamford e são apoiadas por 
escritórios em Joanesburgo, Lima, 
Cidade do México, Mumbai,  
Santiago e Xangai.

69,9 mt
Volume total de metais e minerais 
comercializados

Armazenar metais refinados. Instalação da Impala Terminals, Dubai.

Vista geral Como agregamos valor
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Concentrados

A Trafigura é líder no 
mercado de comércio de 
concentrados de cobre, zinco, 
chumbo e níquel, assim como 
alumína e hidróxido de 
cobalto. Criamos uma cadeia 
de abastecimento mais 
coerente para nossos clientes 
com arbitragens geográficas 
e de qualidade. Os 
investimentos 
cuidadosamente 
selecionados em 
infraestruturas estão 
melhorando o crescimento 
do volume. Trabalhamos para 
desenvolver relacionamentos 
de longo prazo e garantir um 
serviço consistente e de alta 
qualidade.

Minério de Ferro

Comercializamos todo o 
espectro de produtos e 
graduações de minério de 
ferro. Com equipes de origem 
em todos os principais países 
de exportação, usamos nossa 
rede internacional e 
abrangente para ligar 
compradores específicos a 
graduações especiais de 
estoque. Temos 
abastecimentos a preços 
competitivos devido a nossas 
relações próximas com os 
principais produtores e 
disponibilizamos apoio a 
pequenas empresas 
mineradoras. Nossas equipes 
de vendas na China têm 
contatos sólidos com 
siderúrgicas e empresas 
comerciantes locais.

Carvão

Somos uma de apenas duas 
operadoras realmente 
globais no carvão térmico. 
Mesmo com um ambiente 
regulamentar desafiante, 
com muitas economias 
importantes que atuam para 
reduzir sua dependência do 
carvão, continuamos 
empenhados neste mercado. 
Continuamos garantindo o 
crescimento do volume e 
aumento da participação no 
mercado. Nosso foco está 
nas estratégias de origem, 
fluxos comerciais
e métodos de entrega 
inovadores. Fornecemos 
carvão metalúrgico para 
produtores de aço globais e 
estamos crescendo o coque e 
o coque de petróleo.

Metais refinados

A Trafigura é líder no 
mercado da maioria dos 
metais refinados que 
comercializamos.
Comercializamos cátodos de 
cobre, blisters de cobre e 
barras de fio de cobre, 
alumínio, chumbo, zinco, 
níquel e metais preciosos.

7,9 mt 8,1 mt 46,4 mt7,4 mt

Zinco refinado

Chumbo refinado

Alumínio

Níquel

Concentrados de zinco

Concentrados de chumbo

Níquel

Cobalto

Alumina

Concentrados de cobre Cobre refinado

Metais preciosos
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Como  
agregamos  
valor

Agregamos valor conectando 
contrapartes, criando capacidades 
e desenvolvendo mercados de 
commodities físicos de forma 
confiável, eficiente e responsável.

Nas próximas páginas, apresentamos 
algumas das formas como nossa 
abordagem estratégica e recursos 
globais estão avançando o comércio:

Alcance e escala global 14

Logística e infraestrutura 16

Serviço completo  18

Solidez financeira e experiência  20

Responsabilidade  22

Ativos e investimentos industriais  24

Alianças estratégicas  26
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Conectando contrapartes
Trafigura está avançando o comércio ao 
forjar laços fortes com produtores, 
processadores e usuários finais de 
commodities. Como empresa comercial 
física ativa em nível global, fornecemos, 
armazenamos, misturamos e entregamos 
commodities em todo o mundo.

Fornecemos commodities em bruto, 
como petróleo bruto, gás natural, 
concentrados de metal e minérios de 
ferro, de produtores nas minas, poços de 
petróleo e gás. A procura por estes vem 
especialmente de processadores - 
refinarias, fundições e centrais de 
liquefação. Entregamos carregamentos 

segundo seus requisitos específicos.

Vendemos commodities processadas, 
como metais refinados, ligas, produtos 
petrolíferos e GNL para usuários finais.

Estes podem incluir agências estatais, 
fabricantes, serviços públicos, centrais 
elétricas, revendedores de energia e 
empresas de construção.

...de forma responsável
Nosso negócio abrange todo o globo 
e gerenciamos um conjunto completo 
de riscos operacionais e financeiros. 
Aprendemos a operar de forma 
eficiente em uma grande variedade 
de ambientes políticos e culturais. Os 
sistemas e processos integrados nos 
permitem aplicar normas 
consistentes em todo o Grupo.

A cultura da Trafigura tem como base 
uma ética de serviço. 
Individualmente, nosso pessoal terá 
de agir com um alto grau de 
integridade pessoal. Como Grupo, 
tentamos cumprir e desenvolver 
melhores práticas internacionais. 
Nosso foco são as atividades que 
geram valor em longo prazo.

PRODUTORES USUÁRIOS FINAISPROCESSADORES

COMÉRCIO GLOBAL

Gerenciando  
riscos...

Riscos financeiros cobertos

Seguro de risco político  
e responsabilidade

Sistemas e processos integrados 

Conformidade regulamentar 

Gerenciamento e responsabilidade

...de forma confiável
A confiabilidade é fundamental 
Nossas contrapartes comerciais têm, 
às vezes, importância estratégica em 
suas respectivas economias. 
Qualquer distúrbio pode acarretar 
graves consequências. Nós estamos 
orgulhosos de entregar sempre no 
local e hora certa e com a qualidade 
especificada (espaço, tempo e forma).

Garantir que os clientes recebem suas 
commodities segundo a especificação 
acordada quando e onde as quiserem 
exige uma atividade operacional 
intensa. Investimentos 
substancialmente em infraestruturas, 
armazenamento, transporte e 
logística para facilitar isto em todo  
o mundo.

Transformando as 
commodities…

Espaço

Tempo

Forma

...de forma eficiente
O comércio de commodities físicas é 
uma empresa de alto volume e baixa 
margem. A competição intensa e a 
transparência do mercado enfatizam 
o serviço e eficiência operacional.

Como empresa líder de comércio 
global, a Trafigura tem economias de 
escala significativas e acesso a 
financiamento low-cost de credores 
internacionais. Cria e complementa a 
infraestrutura local e desenvolve 
logística multimodal que simplifica as 
cadeias de abastecimento.

Reduzindo  
custos...

Rede global 

Conhecimento do mercado 

Custos de financiamento reduzidos 

Eficiência operacional 

Economias de escala

Investimento em infraestruturas 

Otimização da cadeia de abastecimento

A TRAFIGURA AGREGA VALOR
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Alcance e  
escala global

Criamos conexões fortes entre 
fornecedores e usuários finais 
através de nossa rede global, 
logística eficiente e entendimento 
do mercado sem paralelo.

Nossas atividades nos colocam no 
centro da economia global, 
colaboramos com governos, empresas 
do estado e multinacionais líderes. 
Concluímos mais de 4.000 instalações 
de transporte e comercializamos mais 
de 320 toneladas por ano.

Nossa rede global apoia nossas 
atividades comerciais. A Trafigura 
opera em 36 países, em seis 
continentes. Cada um de 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.

Desenvolvemos capacidades logísticas 
líder mundiais que nos permitem 
fornecer, armazenar, misturar e 
entregar commodities de forma 
confiável e eficiente em qualquer 
parte do mundo.

325,9 mt
Volume combinado de commodities 
comercializadas

4.151
Instalações de transporte e fretamento em 2017

Navio fretado da Trafigura entregando GPL no canal do Panamá.
14
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Terminal de Porto Sudeste, Brasil A instalação de exportação mineradora coberta e de última geração da Impala Terminals, Callao, Peru. 

Transportar petróleo bruto 
dos EUA para todo o mundo 
O interesse minoritário e direitos 
comerciais e exclusivos da Trafigura 
na Buckeye Texas Partners (BTP), o 
terminal de Corpus Christi na Costa 
do Golfo, Texas, nos posicionam 
como principal agente no mercado 
crescente das exportações de 
petróleo bruto dos EUA.

O terminal tem cerca de 7 milhões de 
barris de capacidade de 
armazenamento para produtos 
petrolíferos líquidos, incluindo um 
complexo de armazenamento de GPL 
refrigerado e comprimido, conexão 
da pipeline para receber petróleo 
bruto e produção de condensados das 
empresas de xisto Permian e Eagle 
Ford, cinco ancoradouros para navios, 
incluindo três ancoradouros de águas 
profundas capazes de alojar a maioria 
dos navios-tanque de classe Suezmax 
e três separadores de condensados 
com uma capacidade de 100.000 
barris por dia. Também inclui uma 
das maiores instalações frigoríficas de 
armazenamento de GPL nos EUA.

Negociamos contratos em longo 
prazo com grandes empresas de 
pipeline para transportar petróleo 
bruto e condensados da Eagle Ford, 
uma das empresas de xisto mais 
prolíficas e economicamente 
vantajosas dos EUA.

Nossa rede global permite 
colocarmos barris de clientes dos EUA 
com contrapartes de todo o mundo 
- desde próximos do Caribe e 
América Latina até à China.

7,3 m bbls
Capacidade de armazenamento para 
petróleo e derivados
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Logística e 
infraestrutura

Criamos e desenvolvemos rotas 
comerciais ativas. Quando a 
infraestrutura não existe, nós a 
construímos. Se já existe, 
investimos para melhorá-la.

Construímos uma empresa global nos 
focando em uma tarefa básica – 
melhorar o fluxo comercial. Temos 
uma abordagem única, aplicando toda 
nossa energia e recursos.

Nossas infraestruturas 
estrategicamente localizadas 
aproximam nossos clientes dos 
mercados globais. Investimos em 
portos, terminais e logística para 
melhorar nossas atividades comerciais 
físicas. Construímos armazéns e 
instalações de armazenamento, 
operamos  
frotas de caminhões e barcaças, 
fretamos navios e desenvolvemos 
minas - implementando sistemas  
de ponta - para melhorar os  
fluxos comerciais.

Instalação de exportação da Impala Terminals em Huelva, Espanha.
16
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Criar logística multimodal  
na Colômbia
O investimento de um bilhão de dólares 
americanos da Impala Terminals na 
Colômbia transformou o Rio Magdalena 
em um corredor logístico multimodal, 
com mais de 102 embarcações de 
casco duplo, com carga seca e líquida 
para transportar petróleo e outros 
líquidos a granel, contêineres, carvão 
e outras commodities de e para os 
principais portos colombianos no Mar 
do Caribe. Um porto fluvial de 
500.000 m2 construído para isso em 
Barrancabermeja, com mais de 
720.000 barris de capacidade de 
armazenamento para petróleo bruto e 
nafta é um centro de consolidação, que 
liga as cargas por rio, estrada e ferrovia.

102
Embarcações de carga com casco duplo

720.000 bbls
Capacidade de armazenamento para 
petróleo bruto e nafta

Aumentando sua frota de 
ponta e com economia de 
combustível
Em 2017, a Trafigura tratou mais de 
4.100 instalações líquidas e secas. Está 
aumentando sua substancial frota de 
transporte de cargas líquidas e secas 
adicionando novos navios-tanque para 
petróleo e produtos derivados.

Em finais de 2018, a unidade de 
Transporte Marítimo de Líquidos da 
Trafigura começará a entrega de 32 
novos navios-tanque que estão 
atualmente em construção na Coreia 
do Sul e na China, com fretamento de 
casco nu. Estes complementarão 
nosso portfólio de navios-tanque 
alugados e nos permitirá continuar 
aproveitando o valor integral da 
infraestrutura de cargas.

32
Novos navios-tanque

Operações com barcaça da Impala Terminals no Rio Magdalena, Barrancabermeja, Colômbia. 

Estaleiro Hyundai Samho, Coreia do Sul, onde vários navios estão em construção. 
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Serviço completo

Modelamos nosso negócio tendo em 
consideração as necessidades dos 
clientes. Nossos serviços agregam 
valor em todas as etapas da cadeia.

A Trafigura é privada e completamente 
independente. Gostamos desse status. 
Isto tem benefícios de negócios reais, 
nos mantém focados no que nossos 
clientes querem. Nós nos esforçamos 
para desenvolver relações fortes e 
mutuamente benéficas com nossos 
clientes. Conseguimos isto 
compreendendo e satisfazendo  
suas necessidades.

Temos acesso a locais difíceis de 
alcançar e oferecemos aconselhamento 
técnico e apoio financeiro. Construímos 
infraestruturas e planejamos logística 
para acelerar e simplificar o transporte. 
Operamos à escala através de terminais 
de última geração. Entregamos as 
commodities no prazo e segundo as 
especificações onde quer que seja.

Estudo de caso:

Deslocar 
concentrados de 
cobre de minas 
do Peru para 
mercados globais

Transporte
A Impala Terminals 
disponibiliza soluções 
logísticas a partir da mina.  
Os concentrados são 
transportados de caminhão e 
trem para o armazém em 
Callao, o maior porto do Peru.

Fornecimento
A Trafigura Peru compra 
concentrado de cobre a mais 
de 150 pequenas, médias e 
grandes Minas no Peru. Aceita 
estruturas de financiamento 
em longo prazo, ferramentas 
de cobertura dos riscos de 
preço, assistência técnica e 
soluções logísticas para 
garantir abastecimentos 
estáveis e permitir que seus 
clientes foquem em suas 
atividades fundamentais.

Armazenamento
O armazém de 
Callao da Impala é o 
o maior terminal de 
mistura e 
armazenamento 
coberto de 
exportação de 
minerais do mundo.
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Processo
As fundições 
tratam e refinam 
o concentrado de 
cobre em cátodos 
de cobre.

Expedição
O navio fretado 
transporta o 
concentrado para 
fundições de 
cobre de todo  
o mundo.

Carregamento
O concentrado 
misturado é 
transferido através 
de uma esteira de 
transporte de 
2 km cofinanciada 
pela Impala para 
um navio atracado 
fretado pela 
Divisão de 
Transporte e 
Fretamento da 
Trafigura.

Mistura
A Impala mistura 
várias entregas 
para cumprir as 
especificações e 
quantidades 
pedidas pelos seus 
clientes globais.

Entrega
A Trafigura vende 
cátodos de cobre 
em mercados 
nacionais e 
internacionais.  
Os usuários finais 
do cobre incluem 
produtores de 
cabos, tubos  
e fios.

Fornecimento
A Trafigura 
compra cátodos 
de cobre a 
fundições.
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Solidez 
financeira e 
experiência

Nosso modelo empresarial é 
resistente até nas condições de 
mercado mais voláteis.

O saldo sólido da Trafigura, o 
compromisso com os ativos 
industriais e de infraestruturas nos 
permitem apoiar nossas contrapartes 
com acordos de pré-pagamento, 
disposições de pedágios e formas 
alternativas de apoio financeiro. 
Mantemos compromissos de 
empréstimo com mais de 120 bancos 
e angariamos fundos nos EUA, Europa, 
Ásia e Latam.

Nosso modelo de negócios prioriza a 
resistência e o gerenciamento do risco 
prudente. Temos capacidades e 
experiência financeiras para operar 
com eficiência em mercados voláteis. 
Em nosso histórico de 25 anos, nos 
habituamos a ciclos industriais e 
criamos um entendimento  
profundo das necessidades de  
nossas contrapartes.

Cobrimos sistematicamente os riscos 
de preços. Temos sistemas e 
procedimentos que nos permitem 
gerenciar combinações complexas de 
risco operacional e financeiro.

120+
Bancos de financiamento

$51 bilhões
Linhas financeiras totais
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Carregando concentrados de cobre, República Democrática do Congo (RDC). 

Escritórios da Trafigura em Cingapura.

Ajudar clientes com  
soluções financeiras 
Os produtores de commodities usam 
estruturas de pré-pagamento para 
obter liquidez e acesso a uma grande 
variedade de parceiros financeiros. A 
Trafigura é o prestador líder na 
indústria do comércio; organizamos 
apoio financeiro entre 500.000 USD 
e 5 bilhões de USD, de 30 dias a 5 
anos, em jurisdições distintas em 
todo o mundo para todas as 
commodities que comercializamos. 
Nosso objetivo é lidar com os fluxos 
de commodities enquanto somos um 
veículo para a solução financeira.

Contabilizamos a produção futura de 
commodities para produtores e 
processadores. Usamos nossas 
extensas relações na indústria da 
banca e seguros para assinar e 
sindicar facilidades de pré-
pagamento. Nosso historial 
comprovado atrai a colaboração de 
produtores de commodities e 
financiadores.
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Responsabilidade

Nosso foco é a crescente 
prosperidade e criar valor 
sustentável em longo prazo. Temos 
como compromisso realizar nossos 
negócios de forma responsável.

O comércio responsável leva ao 
progresso econômico e reforça a 
sociedade. Estamos aplicando nossa 
experiência para implementar a 
responsabilidade em nossa empresa e 
no setor.

Implementar esta abordagem faz 
sentido comercial. Nosso negócio 
envolve o transporte de milhões de 
toneladas de materiais em várias 
geografias. As decisões que tomamos 
podem ter impacto profundo, direto 
ou indireto, nas vidas de milhares de 
pessoas. Nossa prosperidade em 
longo prazo depende de nossa 
capacidade de limitar nossos 
impactos operacionais e dar uma 
contribuição contínua e construtiva 
para o avanço do comércio 
responsável.

Manter altos padrões é um pré-
requisito. Adotamos um quadro 
rigoroso para minimizar e mitigar os 
impactos negativos para as pessoas e 
o ambiente.

$61 bilhões
Valor do petróleo bruto, produtos e gás 
adquiridos a Empresas do Estado (EE) entre 
2013 e 2016

1 bilhão de bbls
Volume do petróleo bruto, produtos e gás 
adquiridos a EE entre 2013 e 2016

Transporting crude oil, Bahamas
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Transparência e confiança na 
construção
A transparência adota muitas formas, 
de sermos abertos sobre o 
desempenho financeiro, a fomentar 
um compromisso mais profundo com 
os grupos de interesse, melhorar o 
monitoramento e participação na 
organização e na cadeia de 
abastecimento.

Como importantes facilitadores do 
comércio global, acreditamos que a 
riqueza de recursos naturais deve 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável e redução da pobreza. 
Sermos abertos sobre a forma como 
gerenciamos os recursos naturais dá 
às populações de países onde 
operamos ferramentas para 
responsabilizar governos e empresas.

Este foi o fator motivador em 2014, 
momento em que a Trafigura se 
tornou a primeira empresa de 
comércio de commodities 
independente a declarar seu apoio à 
Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI). A EITI é uma força 
líder na promoção global para 
gerenciamento aberto e responsável 
de recursos naturais. Mais de 50 
países do mundo estão envolvidos na 
implementação da norma EITI.

Colaboramos de perto com a EITI para 
expandir a transparência do comércio 
global de commodities desenvolvendo 
as melhores práticas e apresentando 
normas de divulgação internacional 
comuns em nossa indústria.

Armazenamento nas instalações da Impala Terminals em Barrancabermeja, Colômbia. 

Processamento de hidróxido de cobalto, República Democrática do Congo (RDC). 
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Ativos e 
investimentos 
industriais

Investimos em empresas e 
infraestruturas que simplificam as 
cadeias de abastecimento. 
Compramos e construímos terminais, 
armazenamento, instalações de 
produção e processamento.

Puma Energy
A Puma Energy é uma empresa de 
distribuição global de produtos de 
petróleo e derivados apoiada por 
recursos de infraestruturas fortes. 
Está ativa em 49 países em cinco 
continentes. A empresa gerencia mais 
de 20 milhões de m3 de combustível 
através de sua rede de 104 terminais, 
71 aeroportos e mais de 3.060 postos 
de combustível.

A Puma Energy é um importante 
investimento na energia em 
downstream da Trafigura. Opera de 
forma independente, mas ganha 
sinergias com nosso acesso a 
mercados globais de combustível. A 
Trafigura é o maior acionista, com 
49,6 porcento da empresa.

O modelo empresarial único da Puma 
está focado no alcance internacional 
e na entrega downstream. Integra 
estruturas de abastecimento de 
combustível e investe em 
infraestruturas que maximizam  
as oportunidades em mercados de 
alto crescimento.

www.pumaenergy.com

Impala Terminals
Subsidiária da Trafigura, a Impala 
Terminals é gerenciada de forma 
independente como um provedor de 
logística multimodal em mercados 
emergentes de exportação. É 
proprietária e opera portos, terminais, 
armazéns e ativos de transporte que 
oferecem soluções completas de 
logística de ponta a ponta para carga a 
granel seca e líquida, cargas gerais e 
contêineres, para a Trafigura e clientes 
terceiros.

A Impala tem experiência especial no 
fornecimento de soluções de logística 
eficientes em ambientes desafiantes e 
locais de acesso difícil. Combina 
infraestruturas com localização 
estratégica com logística multimodal 
para simplificar as cadeias de 
abastecimento e promover o  
comércio global.

Suas soluções de logística na África e 
Brasil, Colômbia, Peru e Espanha 
abrangem o acesso a embarcações, 
caminhões, ferrovias, armazenamento e 
ancoragem direta. Na Colômbia, a 
Impala desenvolveu o primeiro sistema 
de logística completamente multimodal 
que liga grandes portos com regiões 
ricas em recursos e regiões econômicas 
centrais.

A empresa está investindo 
internacionalmente para melhorar a 
capacidade e consolidar sua presença 
global.

À escala e em todo o mundo, a Impala 
tem as capacidades e as pessoas para 
criar laços seguros, confiáveis e 
econômicos entre produtores de 
commodities e usuários finais.

www.impalaterminals.com
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Trafigura Mining Group 
O Trafigura Mining Group gerencia as 
operações mineradoras, desenvolve 
projetos, realiza auditorias técnicas 
de projetos existentes e possíveis e 
presta serviços de aconselhamento e 
apoio ao resto da empresa.

Suas principais operações estão na 
América Latina, Europa e no Caribe. 
O Grupo opera a mina de Catalina 
Huanca, no Peru, e é ativo no  
Brasil e Cuba.

Sua principal operação mineradora é 
compartilhada em uma joint-venture 
com a empresa de investimentos e 
desenvolvimento de Abu Dhabi, a 
Mubadala. A Minas de Aguas Teñidas 
(MATSA) produz concentrados de 
cobre, zinco e chumbo, além de um 
pouco de prata na Faixa Piritosa 
Ibérica, na região sudoeste de 
Andaluzia, Espanha.

www.trafigura.com/mining-group

Terrafame
A Terrafame é uma empresa 
finlandesa de vários metais que 
produz níquel, cobalto e zinco com o 
uso de tecnologia de biolixivação em 
pilha sustentável em nível ambiental 
em sua mina em Sotkamo, Finlândia.

A Galena Asset Management, nossa 
subsidiária de investimento, identifica 
oportunidades de ativos reais e os 
disponibiliza a investidores externos 
através de estruturas adequadas. Cerca 
de 70 por cento dos ativos gerenciados 
pela Galena são provenientes de 
investidores institucionais.

Sua aquisição de um interesse 
substancial na Terrafame está 
ajudando a financiar um programa de 
investimento ambicioso para a 
empresa. É complementada por 
financiamento de empréstimos da 
Trafigura e Sampo plc.

Em 2020, a Tarrafame planeja abrir 
uma nova estação de produção com 
químicos para baterias de veículos 
elétricos. Usando a experiência de 
marketing global da Trafigura, isto 
oferecerá uma cadeia de 
abastecimento mais curta e 
sustentável para produtores de 
baterias de veículos.

www.galena-invest.com 
www.terrafame.com

Nyrstar
A Trafigura é a maior acionista na 
Nyrstar, detendo 24,6 por cento. 
Nossa participação minoritária no 
Grupo líder no processamento de 
metais apoia nosso negócio de zinco 
e chumbo em expansão.

A Nyrstar tem uma posição líder no 
mercado do chumbo e zinco e 
posições crescentes em outras bases 
e metais preciosos. É a segunda maior 
fundição do mundo em zinco, 
produzindo mais de 1 milhão de 
toneladas anualmente.

Nossos contratos de financiamento, 
compra e distribuição ajudaram a 
reforçar o modelo de negócios da 
empresa. Subscrevemos metade dos 
250 milhões de USD de direitos em 
2015 e continuamos apoiando a 
empresa através de uma instalação 
de capital comprometido de 
250 milhões de USD.

As duas empresas realizam acordos 
de negócio à distância segundo 
termos comerciais normais. Os 
contratos de compra e venda em 
longo prazo mantêm a continuidade 
do abastecimento para a Trafigura e 
permitem que a Nyrstar use sua forte 
presença no mercado.

www.nyrstar.com 
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Exportar minério de ferro 
brasileiro
A principal instalação portuária de 
minério de ferro na costa sudeste do 
Brasil é um gateway internacional vital 
para mineradoras no Quadrilátero 
Ferrífero do país. A instalação de Porto 
Sudeste com capacidade de 50 milhões 
de toneladas ao sul do Rio de Janeiro, 
Brasil, é controlada em conjunto pela 
Impala Terminals e a Mubadala 
Investment Company.

A logística multimodal de Porto Sudeste 
está criando novas rotas comerciais 
globais para mineradoras independentes 

através de eficiências de transporte e 
escala. A ferrovia privada MRS oferece 
acesso direto da região de Minas Gerais. 
Um descarregador de vagões no 
terminal descarrega automaticamente as 
carruagens dos trens. Depois, as esteiras 
de transporte transferem o produto para 
uma instalação de armazenamento de 
2,5 milhões de toneladas e um 
ancoradouro de 20 metros de 
profundidade, que consegue receber dois 
navios capesize simultaneamente, e tem 
dois carregadores de navio de 12.000 
toneladas por hora prontos a tratar de 
uma transferência do porto para o navio.

Alianças 
estratégicas

As parcerias estratégicas com 
contrapartes cuidadosamente 
selecionados estendem o alcance 
de nossas atividades.

As instituições financeiras 
investem conosco. Os operadores 
industriais contribuem com 
capacidades e recursos 
complementares.

Mineração de concentrados na 
Espanha
O complexo das Minas de Aguas Teñidas 
(MATSA) é uma das maiores operações 
mineradoras da Espanha. Em 2015, a 
Trafigura e os coproprietários Mubadala 
investiram 220 milhões de euros em um 
programa de expansão de dois anos.

Os novos depósitos principais e uma 
segunda estação de tratamento quase 
duplicaram a capacidade de produção 
para 4,4 milhões de toneladas por ano. 
Uma nova mina, a primeira na Espanha 
há décadas, chegou em 2016. A mina de 

Magdalena recém-aberta produz 
depósitos de concentrado de cobre 
excepcionalmente ricos.

A operação de mineração MATSA liga a 
logística e o armazenamento de última 
geração da Impala Terminals no porto 
costeiro Espanhol de Huelva. Estamos 
otimizando a produção e 
implementando procedimentos de 
saúde, segurança e ambiente (SSA) 
eficientes para proporcionar à MATSA os 
custos de produção equilibrados mais 
baixos na indústria mineradora de cobre 
global.
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Refinar óleo na Índia
A participação de 24,5 por cento da 
Trafigura na segunda maior refinaria de 
petróleo privada da Índia reforça a 
presença do Grupo em um dos mercados 
das energias de maior crescimento.

A aquisição em 2017 de uma 
participação de 49 por cento na Essar 
Oil Limited, como parte de um consórcio 
de investimento com o UCP Investment 
Group juntamente com a Rosneft, 
incluiu uma superrefinaria de 20 milhões 
de toneladas por ano, instalações de 
armazenamento e importação / 

exportação de classe mundial e mais de 
3.500 estações de serviço de varejo em 
todo o país.

A Essar Refinery fica em Vadinar, na 
costa oeste da Índia. Está 
estrategicamente localizada em rotas de 
transporte para grandes centros de 
procura no Extremo Oriente e perto das 
fontes de produção do Oriente Médio. A 
infraestrutura completamente integrada 
da refinaria inclui pipelines, tanques e 
sua própria estação elétrica, assim como 
transporte multimodal por ferrovia, 
rodovia e mar.

Fundir cobre na China
A Trafigura foi a primeira empresa de 
comércio internacional a coinvestir em 
uma empresa de fundição nacional 
chinesa. Nossa participação de 30 por 
cento em uma das maiores fundições de 
cobre individuais, uma instalação de 
400.000 toneladas por ano na província 
de Guangxi na costa sul do país, está 
ligada a um contrato comercial de vários 
anos. A Trafigura fornece agora 30 por 
cento de seus concentrados e comprará 
30 por cento de sua produção de catodo 
de cobre.

A colaboração comercial reúne duas 
empresas com pontos fortes 
complementares. O grupo de interesse 
com maioria, o Jinchuan Group, é o 
terceiro maior produtor de cobre da 
China. Sua região central está no 
noroeste do país, a partir de onde serve 
o mercado nacional. A rede global e a 
experiência comercial da Trafigura 
agregam fornecedores internacionais, 
financiamento diverso e custos 
inferiores.
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