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  Glossário: A expressão upstream abrange as ativi-
dades de exploração, desenvolvimento e produ-
ção de petróleo, gás natural liquefeito e monetiza-
ção de gás. Já downstream se refere às áreas 
envolvidas com transporte, distribuição e comer-
cialização de produtos à base de petróleo para 
uso industrial e de transporte. O termo offshore 
refere-se, por sua vez, às atividades desenvolvidas 
em ambiente marítimo.

  Os artigos assinados e os conceitos emitidos por 
terceiros não expressam, necessariamente, a opi-
nião da Shell Brasil Ltda. As companhias Shell têm 
diferentes identidades, mas nesta publicação as 
expressões genéricas “Shell”, “Grupo Shell” e 
“Grupo de Companhias Royal Dutch/Shell” são 
utilizadas, às vezes, por conveniência, no contex-
to em que é feita referência em geral às compa-
nhias do Grupo Royal Dutch/Shell. Essas expres-
sões são também usadas quando não tem sentido 
identificar uma companhia em particular ou um 
grupo de companhias.

UMA PUBLICAÇÃO SHELL WORLD

O ano de 2010 se encerrou com o saldo positivo de muitas realizações da Shell em suas 
diversas frentes de atuação, seja no país, seja no exterior. Nas áreas de negócio, em 
inovações tecnológicas, segurança, meio ambiente e performance social, a companhia 
pode concluir mais uma etapa de atividades alinhadas com princípios, diretrizes e 
normas que norteiam sua presença diversificadamente global. Um balanço preliminar 
do ano aponta para um horizonte em que se vislumbram a consolidação das conquistas 
efetuadas e a multiplicação delas em novas realizações.
Esta edição de Notícias Shell, portanto, reflete bem a amplitude e o significado das 
iniciativas da Shell, as quais buscam conciliar seus interesses e os de seus públicos, de 
modo que os resultados alcançados atendam às necessidades de todos os envolvidos, 
dentro e fora da companhia. Assim, a revista trata com destaque, na área de negócios, o 
bem-sucedido resultado da primeira fase de produção no Parque das Conchas, em que 
uma combinação inovadora de tecnologias permitirá a operação de um quarto poço, o 
que consolida a posição da Shell como segunda maior produtora de petróleo no Brasil. 
Por sua vez, a minicampanha “Gas-tastic” celebra para os funcionários as virtudes do 
combustível limpo cuja produção, pela primeira vez na história da Shell, vai suplantar 
a de petróleo em 2012, numa demonstração da excelência da atuação da companhia 
nesse setor. Na área de Marketing, a realização do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 
consagrou o êxito da parceria Shell e Ferrari, em que a ocasião de ampliar a 
proximidade com outros parceiros e clientes foi animada e emocionante.
A rubrica Responsabilidade Social está presente nesta edição em matérias que mostram 
como a Shell lida com seus diversos públicos de interesse. É o caso do texto sobre o 
programa da companhia que incentiva o respeito às diferenças por meio da inclusão 
dos portadores de necessidades especiais na equipe de funcionários. Igualmente, o 
programa Saber Dividir que, em dez anos, multiplicou o alcance das ações voluntárias 
de solidariedade por parte dos funcionários. Este ano, a décima edição do Prêmio Shell 
Iniciativa Jovem, versão nacional do Shell Live Wire, contemplou empreendimentos 
que se destacam por sua sustentabilidade. 
Em escala global, a Fundação Shell desenvolve o programa Excelerate, cuja atuação 
num remoto vilarejo da Índia é relatada em matéria sobre a transformação da vida de 
uma comunidade de baixa renda desde que pode dispor de eletricidade por  meio de 
um processo de geração renovável de energia.
A preocupação da Shell de incentivar a pesquisa e obter avanços tecnológicos que 
ampliem a eficiência e a segurança das operações é o tema de matérias que também 
estão nesta edição. Em delas, são apresentadas as parcerias da Shell com universidades e 
instituições de pesquisas que permitem acelerar o desenvolvimento e a aplicação de 
inovações tecnológicas, com resultados benéficos para o conjunto da sociedade. Em 
outra reportagem, há um panorama das atividades do centro de vigilância remota da 
Shell que, com recursos tecnológicos ultramodernos, de Nova Orleans, nos EUA, 
oferece suporte às operações do Upstream Americas em águas profundas, que vão de 
Perdido, no Golfo do México, ao Parque das Conchas, na costa brasileira. O artigo da 
professora Maria Aparecida Silva, da Unicamp, complementa, do ponto de vista 
conceitual, a importância do investimento em pesquisa para o desenvolvimento 
socio-econômico-ambiental sustentável.
No âmbito corporativo, esta edição trata ainda de aspectos ligados à qualificação 
exigida dos executivos, para atender aos imensos desafios dos negócios globais, e aos 
atributos comportamentais da equipe da concha, de modo que a Shell seja ainda mais 
competitiva e inovadora. 
Notícias Shell deseja ainda a todos os seus leitores que o ano 2011 seja repleto de realizações 
pessoais e profissionais, numa multiplicação das conquistas do ano findo.

Boa leitura
O editor
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A Shell apresentou um carro 
inusitado no Salão do Automóvel. 
O veículo, que é transparente e 
tem duas mil peças translúcidas, foi 
produzido para estrelar a campanha 
da linha de lubrificantes Shell 
Helix. O carro com aparência de 
cristal pôde ser visto no evento, 
ocorrido em São Paulo, de 27 de 
outubro a 7 de novembro.

a lubrificação dos componentes e a 
limpeza do motor.
O investimento da Shell para trazer o 
carro para o evento em São Paulo foi de 
R$ 400 mil, em marketing e logística. 
No estande, além da grande atração, 
o making of da campanha foi exibido 
para os visitantes entenderem todo o 
trabalho de construção do carro, que 
demorou 14 semanas para ficar pronto.

O automóvel foi construído
artesanalmente em perspex – material
semelhante ao acrílico – através do
qual é possível visualizar retrovisores,
marcha, volante, portas e todos os
outros componentes de um carro real. 
Esse modelo transparente foi criado 
para permitir ao consumidor observar 
como o lubrificante Shell Helix 
age no interior do motor e garante 

CARRO DO COMERCIAL DE SHELL HELIX FEZ SUCESSO NO 
SALÃO DO AUTOMÓVEL • CNBC • BIBLIOTECA MÓVEL

JOGO RÁPIDO

Carro do comercial de Shell Helix fez 
sucesso no Salão do Automóvel
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Desde 2005, a Shell, em parceria com a Viação Itapemirim, 
promove o projeto Biblioteca Móvel, com a finalidade de levar 
conhecimento e incentivar a leitura e a inclusão digital por todo 
o país. Um ônibus itinerante adaptado percorre diversas cidades 
do Brasil e promove atividades culturais, como oficinas, teatro 
com fantoches, encontro com autores e contadores de histórias 
para os moradores de centros urbanos e rurais de todo o país. A 
Biblioteca permanece em cada cidade por um período 
aproximado de três semanas.
Este ano, a Biblioteca Móvel marcou presença no Circuitinho, 
em São Paulo. A competição de corrida, voltada para crianças de 
até 12 anos, teve por principal objetivo inserir o público infantil 

no universo do esporte sem esquecer o entretenimento. Como 
parceira do evento, a Biblioteca permitiu que mais de 1.400 
crianças inscritas na atividade pudessem visitar o espaço e se 
beneficiar das atrações oferecidas pelo projeto.
Só em 2010, 12 cidades em seis estados contaram com a 
presença da Biblioteca Móvel. Ao longo desses cinco anos de 
parceria entre a Viação Itapemirim e a Shell, o ônibus já 
percorreu mais de 73 mil quilômetros, por 122 localidades, e 
atendeu mais de 152 mil pessoas. Além disso, cerca de 340 
escolas já participaram do evento itinerante, o que permitiu que 
mais de 32 mil alunos no país tivessem acesso à cultura e ao 
entretenimento por meio da Biblioteca Móvel.

Biblioteca Móvel

CNBC
A rede de TV americana CNBC, em parceria com a Shell, realizou em 
novembro o terceiro e último debate da série Energy Opportunities 
(Oportunidades em Energia), cuja finalidade é incentivar o debate sobre 
os desafios e alternativas de energia para o futuro.
Tendo por tema Combustíveis do Futuro, o evento centralizou a 
discussão nas atividades da indústria automotiva e de aviação. Foram 
discutidos o potencial de uso de combustíveis alternativos e a maneira de 
promover a tecnologia necessária para suprir essa necessidade. 
O debate teve a participação de André Araujo, presidente da Shell Brasil, 
que destacou ser necessário desenvolver parcerias multilaterais e explorar 
diferentes alternativas para a crescente demanda energética global.
O evento também teve a participação de especialistas como Marcos Jank, 
presidente da UNICA (Associação Brasileira da Indústria de Cana-de-
Açúcar); Mario Portela, CEO da Amyris Brasil; Fábio Ferreira, gerente de 

Desenvolvimento de Sistemas da Bosch; Miguel Dau, vice-
presidente técnico-operacional da Azul Linhas Aéreas; e Paulo 
Riedel, diretor de engenharia de produto da GM Powertrain. 
Para Marcos Jank, o Brasil deve produzir carros flex mais 
avançados, pois o consumo de etanol no país já supera 
muitas vezes o de gasolina. “Além disso, a cana-de-açúcar 
oferece diferentes opções de fabricação de combustível. O 
etanol configura-se apenas como uma das possibilidades”, 
ressaltou Jank. 
Riedel acrescentou que todos precisam se preparar para o 
aumento do uso de energia. “Nós, como empresa global, já 
precisamos desenvolver um portfólio vasto e suficiente para 
atender essa demanda energética no futuro”, ressaltou o diretor 
da GM Powertrain.

Cinco anos de 
parceria Shell e 
Itapemirim: cultura e 
entretenimento para 
milhares de alunos
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Participação na Cúpula do G20, organização da Copa do Mundo 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 e busca de um assento 
permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas. O Brasil tem procurado constantemente desempenhar 
papéis mais relevantes no cenário internacional e, dentro dessa 
tendência, é crescente o número de brasileiros que ocupam cargos 
com responsabilidades globais em empresas multinacionais.

CARGOS GLOBAIS
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N
a Shell, que conta com 
aproximadamente cem mil 
funcionários em mais de 90 
países e territórios, diversas 
áreas, como Marketing, 

Aviação, Tecnologia da Informação e Exce-
lência Operacional, são comandadas glo-
balmente por brasileiros que, do território 
nacional, são responsáveis por acrescentar 
às estratégias internacionais da empresa o 
“tempero” característico do Brasil.
Para a diretora global da marca Shell Helix, 
Leila Prati, o país vem conquistando uma 
mudança de posicionamento no cenário 
internacional. “O Brasil é foco de vários 
negócios da Shell. É um país emergente, 
com potencial gigante e ainda não explo-
rado em sua plenitude. Pensando especi-
ficamente em lubrificantes, nossas proje-
ções nos levam a crer que, em 2012, o 
Brasil será o terceiro maior consumidor 
de Shell Helix.”
Compartilhando o ponto de vista, a gerente 
global de Marketing de Lubrificantes para o 
Varejo, Flavia Pessanha, acrescenta que é 
vantajoso para a empresa ter um chamado 
“funcionário global” num país-chave. “Faz 
muito sentido ter funcionários globais no 
Brasil em virtude da vivência e da cultura 
dessa pessoa dentro de um mercado no qual 
a empresa pretende se expandir.”
Segundo José Manzano, que ocupa o cargo 
de analista de negócios, o Brasil tem se mos-
trado uma boa opção para a cadeia de pro-
dução internacional. “Temos recursos de 
qualidade e de baixo custo comparados a 
países da Europa e aos Estados Unidos. O 
fato de ter um fuso horário próximo ao dos 
Estados Unidos também favorece o país no 
aspecto estratégico”, comenta.

Horários globais

Ao mesmo tempo que traz reconheci-
mento, um cargo global amplia horizon-
tes com novos desafios a serem vencidos. 
Distância, idioma, fuso horário e cultu-
ras diferentes são algumas das barreiras 
que precisam ser superadas a cada passo 
dado no dia a dia. 

De 2008 ao fim de 2009, Adriana Morei-
ra ocupou o posto de líder de Suporte a 
Aplicações Globais de Gerenciamento de 
Informações. Nesse período, os países 
com os quais ela se relacionava mais fre-
quentemente eram os Estados Unidos, o 
Canadá, a Holanda, a Inglaterra, a Malá-
sia, Singapura e a Índia. Para Adriana, o 
número de países envolvidos em algumas 
operações era um desafio. “Era quase 
impossível fazer uma reunião em que 
todos estivessem ao mesmo tempo em 
horário normal de trabalho. Por exem-
plo, 9h da manhã na Malásia são 3h da 
manhã na Europa, 22h no Brasil, 20h 
nos EUA e 6h30 da manhã na Índia.”
O mesmo quebra-cabeça faz parte da agen-
da de Flavia Pessanha. “Normalmente, bem 
cedo e bem tarde eu reservo para reuniões 
com a Ásia, e ao longo do dia eu cuido da 

Poder se comunicar em inglês
é fundamental para se trabalhar
numa multinacional, seja 
qual for o negócio da empresa”

José Manzano
Analista de 

Negócios

América Latina, da África e da Europa. Às 
vezes, minha família está dormindo e já 
estou na segunda reunião do dia. Normal-
mente, as manhãs são extremamente corri-
das, porque a Ásia já trabalhou e a Europa 
está no meio do expediente. Por volta das 
15h, eu consigo dar uma parada para respi-
rar e então começar a segunda parte do meu 
dia com mais calma”, conta.
O gerente da Shell responsável pelo contra-
to de outsourcing da HP para Américas, 
Marco Aurélio Badejo, conta que a localiza-
ção dos interlocutores influencia direta-
mente a definição do horário de trabalho. 
“No começo foi difícil pois meu chefe ficava 
na Malásia (fuso horário com 11 horas de 
diferença em relação ao Brasil). Agora, com 
meu supervisor na Holanda, fica um pouco 
mais fácil. De qualquer maneira, meu dia 
começa cedo, por volta das 6h30.”
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CARGOS GLOBAIS

Múltiplas culturas

Além do horário, a distância é outro fator 
que pode dificultar o relacionamento entre 
equipes. “Sabemos que grande parte da 
efetividade da comunicação está na lingua-
gem corporal e, à distância, já partimos 
com muito menos poder de comunicar 
com clareza. Assim, mesmo muitas vezes 
virtualmente, preciso ser capaz de me 
comunicar eficazmente, convencer e 
influenciar pessoas em todos os países onde 
o lubrificante Shell Helix é vendido”, expli-
ca a diretora Leila Prati.
“Quando desenvolvo uma campanha glo-
bal de marketing, como a última, do carro 
de cristal, eu preciso testá-la em vários paí-
ses”, destaca Leila. “Você observa que uma 
coisa que é muito bem recebida num mer-
cado pode ser culturalmente incompreen-
dida em outro local. Quando a gente fez a 
campanha do carro de rally sendo cortado, 
alguns anos atrás, o Paquistão nos deu um 
retorno inesperado, porque aquela ima-
gem, do carro cortado ao meio, era associa-
da a um atentado terrorista. Não adianta 
você ter uma mensagem sensacional, de 
muito sucesso na Europa, se o mercado asi-
ático não vai entender o que você está 
dizendo”, acrescenta.

Em casa ou na empresa

Enquanto desempenhava o cargo global, 
Adriana Moreira optou por trabalhar no 
escritório para continuar com um contato 
próximo aos colegas do Brasil. “O impor-
tante é o equilíbrio. Todos nós somos 
cobrados a dar retorno e agregar valor à 
empresa e, ao mesmo tempo, temos nossos 
compromissos pessoais. A obrigatoriedade 
de um horário fixo de trabalho é um con-
ceito que vai ficando obsoleto em um 
mundo global. É importante ter atenção às 
reuniões e compromissos assumidos, pois 
não trabalhamos sozinhos.”
Em relação ao local de trabalho, José Man-
zano acredita que num cargo global, com a 
tecnologia de hoje, a localização física do 
funcionário não faz diferença. “A minha 
estrutura organizacional está bem dividida. 
Temos backups em regiões estratégicas que 
cobrem um ao outro fora da janela normal 
de trabalho. No entanto, isso não evita que 

tenhamos que participar de reuniões ou atu-
ar na resolução de problemas ao longo de 
todo o dia.”
De acordo com Leila Prati, desde que feito 
em local próprio e adequado, o trabalho em 
casa tem muitas vantagens. “Tenho um 
escritório em casa totalmente dedicado ao 
meu trabalho. Tenho tudo de comunicação 
num espaço só para mim. Assim, eu não 
atrapalho a rotina da casa e a casa não atra-
palha a minha rotina. O bom é que não 
tenho nenhum minuto do meu dia perdido 
com engarrafamento”, afirma ela. 

As pegadinhas

Mais do que em alguns cargos tradicionais, 
os funcionários que têm rotina e responsabi-
lidade internacionais estão sujeitos a situa-

Adriana Moreira (a quarta da 
esquerda para a direita) lida 

diariamente com a 
multinacionalidade do time de 
liderança global de Suporte

Viagens: Flavia 
Pessanha se reúne 

com caminhoneiros 
num mercado 

popular na Índia

ções embaraçosas criadas pelo choque entre 
inúmeras culturas. 
Adriana Moreira exemplifica como situações 
inusitadas podem fazer com que paradigmas 
sejam quebrados. “Em uma reunião na 
Holanda, as pessoas cismavam de colocar 
minha bolsa no chão e eu me sentia muito 
incomodada com isso, por causa da supersti-
ção de que não se deve colocar a bolsa no 
chão para o dinheiro não fugir. Pois bem, à 
noite fui a um jantar num lugar pra lá de chi-
que e vi muitas bolsas Gucci, Louis Vuitton e 
Prada no chão. Logo pensei: ‘Vai ver que os 
nossos antepassados é que entenderam erra-
do, o segredo para ter dinheiro é colocar a 
bolsa no chão!’”, brinca.
José Manzano conta que já recebeu e-mails 
de pessoas com nomes bem diferentes, difí-
ceis até de pronunciar, que não davam 
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Durante o desenvolvimento de uma ação 
internacional, Flavia Pessanha explica que é 
preciso levar em conta fatores culturais e 
crenças populares. “Ao pensar uma campa-
nha global, gosto de envolver equipes locais 
para que eles levantem algumas questões que 
só quem tem aquela cultura pode visualizar. 
Sempre surgem surpresas com coisas que a 
gente não perceberia se não tivéssemos uma 
pessoa com aquele olhar cultural.”
Flavia exemplifica com um caso recente. 
“No material de comunicação da nova ofer-
ta de troca de óleo, a Shell Helix Troca de 
Óleo+, o conceito criativo que foi mais bem 
aceito por diversas equipes teve um proble-
ma na Tailândia. A imagem utilizada em 
todo o mundo é de um trocador de óleo 
com um cinto onde ele carrega símbolos 
dos serviços que ele oferece além da troca de 

nenhuma dica se era homem ou mulher. 
“Lembro de uma ocasião em que eu trata-
va de determinado assunto via e-mail com 
uma pessoa da Índia da maneira mais indi-
reta possível sem fazer referencia ao gêne-
ro. Foi necessário termos a primeira tele-
conferência para as coisas finalmente 
ficarem mais claras para que eu pudesse 
direcionar os e-mails da forma correta.”
Leila Prati conta que, na Ásia, algumas 
situações embaraçosas podem surgir em 
um almoço ou jantar de trabalho. “São 
coisas muito exóticas, que eu realmente 
não como. Às vezes, você passa um sufoco 
porque as pessoas querem te mostrar o que 
o país tem de melhor, de mais típico. E 
como dizer não em uma situação dessas? 
Você tem que tomar cuidado na forma 
como você nega certas coisas.” 

óleo. É uma foto de meio corpo, cortada na 
altura da cintura. A equipe tailandesa nos 
respondeu dizendo que aquele material não 
poderia ser utilizado lá, porque a imagem 
de uma pessoa sem cabeça significa má sor-
te. É uma questão cultural que eu preciso 
respeitar. Uma versão específica do material 
foi desenvolvida para a Tailândia, respeitan-
do a cultura local”, conta.
Marco Badejo acredita que a diversidade 
cultural pode ajudar na solução de alguns 
problemas e afirma que sempre foi tratado 
com muito respeito pelos companheiros do 
exterior. “Por ser brasileiro, todos acham 
que eu adoro futebol. O que não é verdade. 
Não sei nada e não acompanho futebol. Já 
gastei alguns minutos explicando esse pon-
to para amigos, especialmente quando nos 
falamos pela primeira vez.”

Características de um global

Sobre uma das características indispensáveis 
para um funcionário global, Marco brinca 
que é preciso gostar de falar no telefone. 
“Brincadeiras à parte, é fundamental conse-
guir se expressar e transmitir as mensagens de 
maneira sucinta por telefone. O domínio do 
inglês também é muito importante.” José 
Manzano reafirma o ponto de vista e acredita 
que a questão da língua é uma desvantagem 
nacional. “Os brasileiros precisam entender 
que se comunicar em inglês é fundamental 
para quem pretende trabalhar numa multi-
nacional como a Shell, independentemente 
do negócio da empresa”, comenta.
Para Leila Prati, mais do que outros idiomas, 
um funcionário global precisa ter uma diver-
sidade cultural muito grande. “Tem que 
saber respeitar as culturas que são diferentes 
da sua, não só pelo trabalho em si, mas pela 
forma como você vai lidar com as pessoas. 
Você tem que saber que não vai lidar com um 
estrangeiro da mesma forma como se lida 
com um brasileiro, falando em português”.  
Para quem almeja um cargo internacional, 
Adriana Moreira deixa a dica para lidar com 
este desafio: “O mais importante é aprender 
a trabalhar em horário flexível, garantindo 
ao mesmo tempo atender às necessidades da 
empresa e respeitar os seus próprios limites 
pessoais e familiares. É difícil, mas é possível 
fazê-lo utilizando bons métodos de geren-
ciamento de tempo”. 

Marco Badejo (terceiro 
sentado da dir. p/ a esq.) é o 

único brasileiro da equipe 
composta por malaios, 

indianos, holandeses e ingleses

Leila Prati 
acompanhou de 
perto a produção da 
campanha global 
com o carro de cristal
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INTEGRAÇÃO

Programa da Shell incentiva o respeito às diferenças na
inclusão de portadores de necessidades especiais

A 
fatalidade e a violência urbana 
provocaram uma reviravolta 
nas vidas de Alessandra dos 
Santos de Figueredo e de Mar-
celo Rodrigues. A publicitária, 

que atualmente cuida da comunicação 
interna da Shell, teve de começar tudo de 
novo há dez anos. Bailarina, teve um aci-
dente vascular cerebral que paralisou seu 
lado direito. Hoje, fala diferentes línguas, 
mas teve de aprender a dar um passo de cada 
vez. “Tive de reaprender a falar, a andar e até 
a respirar. Hoje, dirijo, voltei a dançar, não 
tenho limitação alguma”, diz ela.
Alessandra entrou na Shell há três anos: foi 
entrevistada para uma vaga e conseguiu outra. 
A funcionária é uma das participantes do pro-
grama de diversidade e inclusão que tem por 
objetivo disseminar e incentivar o respeito às 
diferenças no ambiente de trabalho.

Segundo Mercedes Querol, da área de 
Recursos Humanos, como em todo pro-
cesso seletivo, a dificuldade maior de con-
tratar pessoas portadoras de necessidades 
especiais é combinar as vagas disponíveis 
com a qualificação dos candidatos.  Para 
tanto, a empresa vem implementando 
diversas ações. “Em 2007, fizemos uma 
parceria com a Firjan (Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e 
o Senai em busca de pessoas com perfil 
para assumir cargos administrativos. 
Naquele ano, entraram 11 funcionários 
portadores de deficiência”, diz Mercedes.
Foi nesse grupo que entrou Marcelo 
Rodrigues. Há cinco anos, o então dono 
de três agências de automóveis se viu no 
meio de um tiroteio na Cidade de Deus, 
quando ia buscar o filho na escola. A bala 
atingiu a coluna e o deixou numa cadeira 

Alessandra: “Eu até me 
exijo um pouco demais, a 

vida me ensinou a viver 
através de metas”
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de rodas. A atividade externa foi ficando 
difícil e ele optou por vender o negócio. E, 
nessa parceria com a Firjan, ele foi escolhi-
do para um processo de seleção na Shell, 
onde trabalha há três anos. 
Aos 42 anos, já conseguiu promoções por 
mérito e hoje ele é analista de contratos: 
“Não admitiria ser tratado de maneira 
diferente. Só precisava da oportunidade”, 
afirma Rodrigues, que vai concluir o curso 
superior de direito no ano que vem.
Em outra unidade da companhia, na Ilha 
do Governador, a supervisora Adriana 
Arruda preparou a equipe para a chegada 
da nova funcionária, cadeirante. A preocu-
pação maior da equipe foi com a segurança 
da colega. Como será feita a retirada da 
funcionária se for necessária uma evacua-
ção? “Há uma cadeira específica e padri-
nhos treinados especialmente para isso. O 
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iria arrumar o emprego que eu merecia. 
Hoje, como assistente de comunicação, 
nunca ninguém me julgou por eu ter ou 
não alguma deficiência”, diz Alessandra. 
Alessandra diz que até se exige um pouco 
demais, por ter uma expectativa maior do 
seu trabalho. Agora, ela se prepara para 
cursar mais um MBA, em gestão de proje-
tos, após ter cursado um de marketing: “A 
vida me ensinou a viver por meio de metas. 
Quando comecei a fisioterapia para voltar 
a andar, cada dois passos que conseguia 
dar me exauriam. Descansava alguns 
segundos e continuava”.
Na Shell, as pessoas são tratadas igualmen-
te, o horário é o mesmo e as viagens acon-
tecem com frequência.  Da mesma forma, 
Rodrigues não queria ser visto como defi-
ciente: “Fiquei espantado com dois fatos 
bem relevantes. A aceitação quando che-

guei aqui. A maneira tranquila como me 
receberam. É uma diferença grande em 
relação a outros lugares. Outra foi mudar 
minha concepção de empresário para 
funcionário numa empresa global”.
Além de convênios, propaganda e maté-
rias em jornais ajudaram a divulgar o 
interesse da Shell em trabalhar com por-
tadores de deficiência, como afirma Mer-
cedes: “O objetivo era montar um cadas-
tro cada vez maior de currículos. 
Conseguimos 167 currículos no Rio. Por 
isso também começamos a trabalhar com 
estagiários, por meio do contrato com o 
CVI. A ONG, que funciona na PUC-
Rio, prega que a convivência com a dife-
rença no ambiente de trabalho promove 
debates e trocas, derruba barreiras, pre-
conceitos e mitos, fomenta a integração 
da diversidade e agrega valor ao capital 
humano da empresa. Não só aqui como 
em outras companhias. Cerca de sete 
estagiários entraram este ano.  Esses esta-
giários podem ficar até dois anos na 
empresa e estão concorrendo a vagas que 
forem surgindo lá na frente”.
É necessário avaliar bem a função ade-
quada para não pôr em risco o próprio 
funcionário. Ao mesmo tempo que cui-
dar dos acessos é uma preocupação, Mer-
cedes aprendeu ao entrevistar esses fun-
cionários que não se podem criar falsas 
barreiras: “Às vezes, achamos que ficará 
difícil trabalhar num local ou numa fun-
ção que não seria possível, mas eles estão 
calejados em lidar com a falta de acessibi-
lidade da própria cidade. Não podemos 
transformar uma restrição num impedi-
tivo para o trabalho”.

principal conselho é dissociar a pessoa da 
cadeira de rodas”, diz Adriana. 
Outras providências, como adequar a 
altura de máquinas de xerox, fax, impres-
sora, não foram necessárias, já que esta-
vam compatíveis com a cadeira da fun-
cionária. “Vamos apenas melhorar a 
rampa de acesso ao prédio. Já tiramos 
algumas pedras que dificultavam o trân-
sito. Mas o melhor da conversa que tive-
mos com a equipe foi a receptividade 
com que a funcionária foi acolhida. 
Todos já sabiam seu nome e a receberam 
muito bem” completa Adriana.
E, pelos relatos de Alessandra e Marcelo, 
não há dificuldades no convívio com os 
parceiros: “Quando as pessoas olhavam 
meu currículo, cresciam os olhos. Mas um 
dia cheguei para entrevista numa grande 
empresa e me disseram que lá eu nunca 

A acolhida tranquila 
dos colegas foi muito 
relevante para 
Marcelo Rodrigues



12 NOTÍCIAS SHELL l Novembro/Dezembro de 2010

NOVAS TECNOLOGIAS

Estudar os movimentos do 
oceano para elaborar planos 
de contenção de vazamentos; 
transformar resíduos em 
combustível; preservar o 
meio ambiente analisando 
os fluidos usados nas 
perfurações marinhas.
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E
sses são alguns dos projetos apoia-
dos pela Shell no Brasil, por meio 
de parcerias com universidades e 
instituições de pesquisa, que têm 
como objetivo acelerar o desen-

volvimento e a aplicação de novas soluções 
tecnológicas.
Para o gerente de Tecnologia de Exploração e 
Produção da Shell Brasil, George Andrew 
Oliva, as parcerias são um meio de trocar 
experiências. “Todas as partes envolvidas têm 
se beneficiado: a Shell, por poder contar com 
recursos altamente qualificados e fisicamente 
próximos; as universidades e os centros de 
pesquisa, por poderem ter contato com os 
desafios reais enfrentados pela indústria de 
energia; e a sociedade em geral, pela aplicação 
efetiva de novas tecnologias, o que se traduz 
em maior oferta de bens produzidos local-
mente, geração de empregos e maior compe-
titividade da economia”, explica George.
A criação de conhecimento em diversas áre-
as da ciência e da tecnologia, como, por 
exemplo, Exploração e Produção de Petró-
leo, Energia Renovável e Meio Ambiente, se 
justifica pela natureza dos negócios da 
empresa. “O investimento em inovação e 
em novas tecnologias é fundamental para o 
grupo Shell, em função dos desafios energé-
ticos atuais e futuros a serem enfrentados 
globalmente”, ressalta George.
Na área de Exploração e Petróleo, os investi-
mentos feitos pela Shell no Brasil superam os 
valores exigidos pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustível 
(ANP). Os contratos de concessão das áreas 
de exploração e produção de petróleo e gás no 
país obrigam os concessionários a investir 1% 
da receita bruta em projetos de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), quando os campos 
apresentam grande volume de produção ou 
grande rentabilidade. Somente em 2009, o 
volume de investimentos feito pela Shell foi 
de, aproximadamente, R$ 10 milhões.
As parcerias com as universidades e institui-
ções de pesquisa brasileiras rendem avanços 
importantes no desenvolvimento de novas 
práticas de exploração e produção de petró-
leo. O primeiro trabalho feito em parceria 
foi elaborado com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), na base oceânica 
do LabOceano. Nela, os pesquisadores 
investigaram os efeitos dos movimentos 
provocados pelo oceano em sistemas de pro-

conhecimento científico e contribuir para a 
preservação das baleias no Atlântico Sul, pro-
movendo a coexistência sustentável entre elas 
e as atividades humanas.
A Shell aposta também no desenvolvimento 
de biocombustíveis de segunda geração. O 
objetivo é produzir combustíveis renováveis 
a partir de matérias primas, como os resídu-
os agrícolas, que não competem com a pro-
dução de alimentos. O projeto envolve a 
construção de um prédio de laboratórios 
para as pesquisas no campus da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp) com 
previsão de conclusão para o final deste ano. 
“As pesquisas estão em andamento desde 
2008. A instalação dos laboratórios, 
incluindo a transferência dos equipamentos 
dos laboratórios temporários utilizados no 
momento, deverá ser completada no início 
do próximo ano”, afirma o coordenador de 
tecnologia da Shell.
A coordenadora do projeto de produção de 
combustíveis, lubrificantes e químicos a 
partir de fontes renováveis, Telma Franco, 
ressaltou a importância da parceria com a 
Shell para a Unicamp e para o desenvolvi-
mento de energia renovável: “A parceira é 
genial, pois despertou a atenção dos pesqui-
sadores e alunos, o que tornou o núcleo bas-
tante disputado. Além disso, sabemos que o 
biocombustível é uma das soluções para o 
nosso futuro”.
Outro projeto que, segundo Oliva, busca 
novos conhecimentos científicos e tecnolo-
gias e deve impactar positivamente na pre-
servação do meio ambiente é o de Biodegra-
dabilidade de Fluidos de Perfuração. Essa 
pesquisa tem como objetivo avaliar diferen-
tes metodologias para determinar quanto 
tempo leva a decomposição dos fluidos de 
perfuração em águas marinhas. As vanta-
gens e limitações de cada método estudado 
foram apresentadas e estão sendo discutidas 
com os órgãos ambientais. A ideia é apoiar a 
elaboração de diretrizes para o uso de flui-
dos de perfuração de base não aquosa.
A Shell é a empresa petrolífera que mais 
investe em pesquisa e desenvolvimento no 
mundo, tendo aplicado mais de US$ 1,1 
bilhão em 2009, e visa, cada vez mais, con-
tribuir com o desenvolvimento sustentável 
dos locais onde atua e com a busca de solu-
ções inovadoras para a construção de um 
novo futuro energético.

dução flutuante de petróleo em alto mar 
(“Floating, Production, Storage and Offloa-
ding – FPSO”), semelhantes aos que são 
utilizados no Parque das Conchas.
Para o gerente de Engenharia Naval do LabO-
ceano, Joel Sena Sales Junior, a parceria foi 
produtiva: “Com os dados que recolhemos, 
foi possível regular a carga para que as embar-
cações não ficassem instáveis, o que propor-
cionou mais segurança e conforto para os pro-
fissionais que trabalham na plataforma”.
Com o objetivo de aperfeiçoar os aspectos 
técnicos de exploração e produção, a Shell 
Brasil investe também no estudo dos solos 
do fundo do mar. Em parceria com a Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), a Shell Brasil construiu um tan-
que especial de 35 metros de comprimento, 
atualmente o maior do mundo para esse 
tipo de experiência. Esse laboratório simula 
a formação de rochas presentes nos reserva-
tórios marítimos de petróleo localizados em 
águas profundas. Com essa informação, os 
técnicos podem escolher melhor os pontos 
de perfuração, otimizando o processo. 
A preservação do meio ambiente e o desen-
volvimento de produtos que causam menor 
impacto na natureza é um dos focos da área 
de P&D da Shell. O Projeto de Monitora-
mento de Baleias por Satélite (PMBS) é uma 
pesquisa pioneira no país. Iniciada em 2001, 
a principal meta da iniciativa, conduzida pelo 
Instituto Aqualie e com participação de pes-
quisadores de diversas universidades, é gerar 

Os desafios
energéticos globais 
tornam fundamental 
o investimento em
inovação e novas
tecnologias”
George Andrew Oliva
Gerente de Tecnologia de 
Exploração e Produção
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SHELL INICIATIVA JOVEM

D
anielle é gestora de uma empre-
sa de criação e confecção de 
joias, que utiliza resíduos de 
plantação de bananeira para 
desenvolvimento das peças. 

“Com o Shell Iniciativa Jovem, comecei a 
enxergar além da mera questão financeira e a 
entender como aplicar os conceitos da sus-
tentabilidade no meu projeto”, diz Danielle. 
Agora, seu próximo desafio será desenvolver 
um método que aproveite chapas de raios X 
na reciclagem de prata, ideia que nasceu 

premiados em 2010

EMPREENDEDORISMO 

SUSTENTABILIDADE 

Os vencedores do Prêmio Shell Iniciativa Jovem 2010: Júlia Vidal, Danielle Gandarillas e Fernando Pires

A entrega do Prêmio 
Shell Iniciativa Jovem 
de 2010 foi realizada 
em novembro. Ao 
todo, 29 jovens 
concorreram, com 27 
projetos diferentes, 
ao prêmio máximo 
de R$ 10 mil. Quem 
conquistou o primeiro 
lugar foi Danielle 
Gandarillas, gestora 
do empreendimento 
“A Feira”.  O segundo 
ficou com Júlia Vidal, 
da “Balaio”, empresa 
de moda, que ganhou 
o prêmio de R$ 6 mil 
reais; e em terceiro, 
com prêmio de R$ 
4 mil, Fernando 
Pires, da Skadi, 
empreendimento que 
cria jogos virtuais, 
por exemplo, para 
celulares.

durante a capacitação no programa.
Implementado no Brasil em 2001, o Shell 
Iniciativa Jovem é a versão nacional do pro-
jeto Shell LiveWIRE, um programa global 
de incentivo ao empreendedorismo jovem, 
presente em mais de 20 países nos quais a 
companhia opera. O principal objetivo do 
projeto é promover a inserção social do 
jovem e colaborar para que desenvolvam o 
próprio negócio. Além de incentivar a gera-
ção de trabalho e renda, o programa visa 
capacitar e orientar esses jovens no desen-



Novembro/Dezembro de 2010 l NOTÍCIAS SHELL 15

volvimento e na implementação do seu 
negócio de forma sustentável. As inscrições 
para a próxima turma estão abertas desde o 
início de dezembro de 2010. 
Cada país gerencia o programa de acordo 
com a demanda dos jovens, cultura e parce-
rias locais. A metodologia é adaptada para 
criar melhores situações e oportunidades. 

Go & Trade

Com o objetivo de ampliar ainda mais as 
oportunidades para os empreendimentos 
desenvolvidos durante o Iniciativa Jovem, o 
Shell LiveWire oferece o Go & Trade, pro-
grama também global que visa oferecer via-
gens internacionais que incrementem a 
capacitação profissional ou a ampliação dos 
negócios já iniciados.

cia de Sustentabilidade, focada em projetos de 
responsabilidade social. 
Para Juliana, o ensinamento adquirido 
durante o Iniciativa Jovem funcionou como 
um MBA em gestão empresarial de forma 
muito mais intensa e prática. E a premiação 
do Go & Trade reforçou ainda mais a von-
tade de desenvolver a cada dia o empreendi-
mento. “A viagem é útil não só por ampliar 
meu conhecimento mas também porque 
vai me proporcionar vantagem competitiva 
no Brasil, principalmente no quesito espor-
te, e me ajudará a desenvolver novos negó-
cios através de uma rede de parceiros inter-
nacionais”, concluiu Juliana.

Conheça alguns empreendimentos: 
www.afeira.com
www.balaco.net

COCO LEGAL – Empreendedor: Fábio Lewin
www.cocolegal.com.br

 A Coco Legal é uma agroindústria que produz,  envasa, 
comercializa e distribui água de coco 100% natural. A empresa tem 
coqueiral próprio e utiliza os mais avançados recursos tecnológicos 
na produção e no beneficiamento da água de coco, certificada pelo 
Ministério da Agricultura e sob orientação da Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da Emater (Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural).
A empresa atende também aos requisitos básicos de responsabilidade 
social. Por meio da contratação de mão-de-obra local, ela incentiva 
a geração de renda para a comunidade no entorno da fábrica e 
contribui com a diminuição da evasão social do homem do campo, 
pela geração de trabalho e pelo fortalecimento da economia local. 
Além disso, a Coco Legal realiza o processo produtivo de forma 
sustentável, tratando do aproveitamento de resíduos e da reciclagem 
do lixo: toda a casca do coco industrializado é triturada e 
reutilizada na plantação como adubo orgânico, diminuindo, assim, 
a necessidade de utilização de adubos químicos e eliminando o 
problema ambiental e financeiro do resíduo da casca. 

INTARGET
http://www.intargetconsultoria.com.br/

A Intarget Consultoria foi fundada no segundo semestre de 2005 
pelos sócios Alessandro Mendes e Paulo Rocha. Em fevereiro de 
2007, a empresa contou com a entrada de um novo sócio, Marco 
Bender, que acrescentou outra visão de mercado e novas idéias 

O prêmio é de até 2.500 libras e busca 
potencializar os empreendimentos que sur-
giram ou foram consolidados pelo Progra-
ma Shell LiveWire nos últimos cinco anos. 
Cada país faz o seu processo seletivo e pode 
indicar determinado número de jovens 
empreendedores, desde que o empreendi-
mento tenha participado do programa nos 
últimos cinco anos e esteja funcionando. O 
concorrente faz um relatório de suas ativi-
dades e explica como a viagem poderá con-
tribuir para o seu negócio.
O Rio enviou três indicações à Coordenação 
Geral do Programa e conseguiu que todos fos-
sem contemplados. Os premiados foram Ales-
sandro Mendes, da Intarget Consultoria, 
empresa de marketing sustentável na área de 
esportes; Fábio Lewin, da Coco Legal, de enva-
se de água de coco; e Juliana Antunes, da Agên-

à empresa, pois ele foi gerente de uma academia na Alemanha 
durante três anos e meio.
A Intarget se configura como a primeira empresa de inovação em 
marketing de relacionamento e gestão empresarial, focada no 
segmento de atividades físicas e desportivas. Sua plataforma de 
trabalho defende uma revolução na forma de conduzir as ações 
estratégicas de marketing e gestão das academias por meio 
da implementação dos preceitos de gestão responsável e uma 
metodologia, baseada no relacionamento estratégico dos atores que 
geram impacto nas academias.

AGÊNCIA DE SUSTENTABILIDADE
http://www.agenciadesustentabilidade.com.br/

Criada em 2009, a empresa é voltada para consultoria de 
sustentabilidade corporativa. Entre suas atividades, incluem-se:  
serviços de consultoria e projetos de sustentabilidade para empresas; 
palestras; treinamento e desenvolvimento de conteúdo para 
sustentabilidade. Além disso, a empreendedora Julianna administra 
um dos blogs considerados referência no assunto - http://www.
sustentabilidadecorporativa.com/
Como um dos pilares de trabalho da empresa é desenvolver a 
sustentabilidade no esporte, sua gestora Julianna  aproveitou a 
viagem do Go & Trade para fazer contato com grupos locais de 
referência, como o comitê olímpico de Londres;  participar de um 
congresso mundial de sustentabilidade; e fazer o curso de BS 8901 
- padrão de gestão de sustentabilidade nos eventos,  criado para 
atender aos jogos de 2012.



PARQUE DAS CONCHAS

UPSTREAM

COMBINAÇÃO INOVADORA DE 
TECNOLOGIAS GARANTE SUCESSO DO

A recém-anunciada 
decisão de investir na 
segunda fase do Parque 
das Conchas viabilizará 
a produção de petróleo 
e gás a partir de um 
quarto campo na área. 
Isso foi possível graças 
ao sucesso tecnológico 
alcançado na etapa 
inicial do projeto. O 
objetivo é aumentar 
a produção dentro da 
capacidade operacional 
máxima da FPSO 
Espírito Santo, cem 
mil barris de petróleo 
produzidos por dia, com 
o desenvolvimento de 
Argonauta-On. Assim, 
a Shell mantêm a posição 
de segunda maior 
produtora de petróleo 
no Brasil.

Com o sucesso no 
BC-10, a Shell 

consolida sua posição 
de segunda maior 

produtora de petróleo 
no Brasil
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PARQUE DAS CONCHAS
O

s desafios, no entanto, são 
grandes. Entre os princi-
pais, estão a localização 
em águas ultraprofundas e 
a presença de óleo pesado 

(API 16°- 42°). Para fazer frente a eles, a 
Shell vai repetir no desenvolvimento de 
Argonauta-On a combinação inovadora 
de tecnologias aplicadas na primeira fase e 
vai acrescentar ainda a injeção de água. A 
perfuração de um poço injetor se impõe 
dada a alta viscosidade do óleo encontrado 
no campo e a baixa pressão natural do 
reservatório, o que dificultaria o fluxo do 
petróleo e do gás até a plataforma flutuante 
de produção, a estocagem e a transferência 
(FPSO, na sigla em inglês), localizado aso-
bre uma lâmina d’água de aproximada-
mente 1.800 metros.
“Esse será outro grande desafio, mas temos 
tecnologia e inovação para atingir os resul-
tados. O sucesso na primeira fase nos mos-
trou isso”, afirma Marvin Odum, diretor 
de Exploração e Produção da Shell para as 
Américas. “A decisão, tomada em conjun-
to com nossos parceiros, de investir no 
desenvolvimento da segunda fase compro-
va nosso plano de crescimento para a 
região.” Ao lado da Shell estão a Petrobras, 
com 35% de participação no projeto, e a 
ONGC, com 15%.
A primeira fase se mostrou eficaz não só em 
relação à tecnologia, mas também quanto 
ao nível de produção. O patamar atual de 
80 mil barris por dia está acima das expec-
tativas. A Shell deu início à produção na 
Fase 1 do Parque das Conchas em 2009 a 
partir de nove poços em três campos Aba-

lone, Ostra e Argonauta B-West. A Fase 2 
do projeto inclui mais sete poços, que vão 
atingir uma profundidade total de aproxi-
madamente 1.100 metros abaixo do fundo 
do mar, e devem entrar em produção até o 
fim de 2013.
O Parque das Conchas é o primeiro proje-
to da Shell em que todos os campos são 
desenvolvidos com base no sistema de 
separação e bombeio submarinos do petró-
leo e do gás extraídos. E essa aplicação foi 
exportada: a empresa decidiu aplicar o 
mesmo processo no projeto de Perdido, 
localizado no Golfo do México. O meca-
nismo reduz os riscos de incidentes.
Para auxiliar no fluxo de produção até o 
FPSO, um sistema de elevação submarina 
com bombas elétricas de alta pressão leva o 
petróleo até a plataforma. A potência desse 
sistema chega a 1.500 cavalos, o equivalen-
te à potência gerada pelo motor de dois 
carros de Fórmula 1.
 Outros componentes também contri-
buem para a inovação tecnológica do 
projeto. A alta complexidade dos cam-
pos do Parque das Conchas levou à uti-
lização de risers (dutos) com flutuadores 
para reduzir o peso na conexão com a 
plataforma. A forma diferenciada de 
torção desses dutos permite que a 
embarcação se mova de forma segura 
com a ondulação do oceano. 
E a geologia dos campos com formações 
dispersas demandou a utilização de 
poços horizontais que podem atingir 
até 1 quilômetro de extensão no inte-
rior do reservatório. O objetivo é otimi-
zar a produção. 
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O sucesso inicial mostra que temos 
tecnologia e inovação para o projeto
atingir resultados na produção”
Marvin Odum
Diretor de Exploração e Produção da Shell para as Américas

Preocupação socioambiental 
também norteia projeto
Desde que entrou em operação em julho de 
2009, o FPSO Espírito Santo já iniciou suas 
atividades direcionado por um plano de efi-
ciência energética. Isso se comprova, por 
exemplo, no fato de que todo o gás produzi-
do é reinjetado no campo em vez de quei-
mado, num investimento que envolveu cer-
ca de R$ 200 milhões. Com essa medida, a 
Shell deixará de emitir em torno de 560 mil 
toneladas de CO2 até o fim de 2010. 

Localização do 
Parque das Conchas
O Parque das Conchas está a 110 quilôme-
tros da costa do Espírito Santo, na Bacia de 
Campos. Os reservatórios se encontram a 
quase 2 quilômetros de profundidade, sob 
lâmina d’água de 1.800 metros.

Ficha técnica do 
FPSO Espírito Santo
Responsável pela produção no Parque das 
Conchas, o FPSO foi fabricado em Cingapura 
e seu comprimento é superior a 330 metros. A 
embarcação tem capacidade para processa-
mento diário de cem mil barris de petróleo e 
1,42 milhão de metros cúbicos de gás natural, 
além de poder armazenar cerca de 1,5 milhão 
de barris de petróleo para carregamento até a 
costa por navios-petroleiros. A plataforma tem 
um casco duplo para reforçar a segurança no 
caso de qualquer incidente. 

Números do projeto
Fase 1: dez poços produtores e um poço 
injetor de gás, além de dez árvores de natal 
submarinas e 135 quilômetros de dutos, 
linhas de escoamento e risers.
Fase 2: sete poços produtores e quatro injeto-
res de água, 11 árvores de natal submarinas, 45 
quilômetros de linhas de escoamento e risers e 
mais 25 quilômetros de umbilicais.

UPSTREAM

Principais marcos cronológicos do projeto
a Aquisição do bloco na Rodada Zero em 1998
a Primeira descoberta em poço perfurado em 2000

a Decisão final de investimentos em outubro de 2006
a Primeiro óleo em julho de 2009
a Aprovação dos investimentos para Fase 2 em outubro de 2010



itendra Dubey vive na Índia, num vilare-
jo longínquo cujo nome, Tamkuha, sig-
nifica “névoa da escuridão”. Três anos 
atrás, a escuridão se dissipou. A aplica-
ção de um método simples, que usa 

folhelho de arroz, membrana que envolve o 
grão, para alimentar um gerador de eletri-
cidade, transformou Tamkuha e muitos 
outros vilarejos semelhantes que não 
tinham acesso à rede elétrica.
A chegada da eletricidade a Tamkuha permi-
tiu que, pela primeira vez, seus habitantes tra-
balhassem de forma produtiva após o pôr do 
sol. As crianças passaram a ter mais tempo 
para estudar em vez de ir dormir ao apagar das 
lâmpadas de querosene. Os comerciantes 
podem manter seus estabelecimentos abertos 
até mais tarde. A televisão entrou em cena e os 
celulares se multiplicaram. Novas lojas surgi-
ram e com elas novos empregos.  
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contribui para desenvolvimento
Este ano a Fundação Shell comemora seu 
décimo aniversário. Desde 2000 a fundação 
contribui para a luta contra a pobreza e o 
enfrentamento de desafios ambientais em 
todo o mundo, além de apoiar ideias que 
têm potencial para crescer e se transformar 
em negócios de sucesso em vários países.  
Um de seus programas, o Excelerate, tem a 
meta de levar eletricidade a populações de 
baixa renda ou a comunidades pobres.

O uso de folhelho de arroz 
para alimentar gerador de 

eletricidade dissipa o breu em 
comunidade pobre da Índia
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A vida de Jitendra também se transformou. 
Antes ele dirigia uma pequena casa de chá 
que mal lhe permitia sustentar a família; ago-
ra, ganha muito mais operando a miniusina 
elétrica.
“Antes de termos eletricidade, a vida no 
povoado era muito limitada”, disse  Jitendra, 
que tem 25 anos e dois filhos. “Agora existem 
mais empregos, as crianças podem ter melho-
res perspectivas e todo o mundo sente que 
existe um futuro.”
A companhia em que Jitendra trabalha, a 
Husk Power Systems, instalou geradores em 
cerca de 250 vilarejos e planeja instalá-los em 
muitos outros mais. O folhelho do arroz é 
aquecido para produzir um gás que, em 
seguida, é queimado para alimentar o gera-
dor. A corrente chega às residências por meio 
de cabos sustentados por estacas de bambu. 
Os consumidores de eletricidade pagam a 
coletores que fazem a cobrança de porta em 
porta. 
A Fundação Shell, uma organização benefi-
cente independente, investiu mais de USD1 
milhão na Husk Power Systems, nos termos 
de seu programa Excelerate. Isso representa 
uma ajuda às pequenas empresas que traba-
lham para fornecer eletricidade a 1,4 bilhão de 
pessoas que, em todo o mundo, são pobres 
demais ou vivem em locais remotos demais 
para ter acesso à eletricidade.
“A falta de eletricidade impede que as pessoas 
rompam o ciclo de pobreza em que vivem” 
disse Chris West, Diretor da Fundação Shell. 
“Além de limitar as oportunidades de empre-
go e educação.” 

Uma década de desenvolvimento

A Fundação Shell apoia ideias que têm 
potencial para crescer até atingir escala 
comercial e obter sucesso em diversos países. 

Seus programas enfrentam a pobreza e os 
desafios ambientais. Agora essa organização 
beneficente publicou um relatório minucio-
so sobre seu progresso desde que foi instituí-
da, em 2000, com uma dotação de US$ 250 
milhões da Shell. 
“A consolidação de empresas sustentáveis, 
que possam enfrentar com eficácia desafios 
mundiais de desenvolvimento, requer tem-
po, paciência e um investimento considerá-
vel”, diz o relatório. “Um maior número de 
fundações precisa ter condições de propor-
cionar um suporte flexível, sob a forma de 
subsídios, a organizações com finalidade 
comercial  para permitir que as mesmas pro-
duzam uma mudança social, em lugar de 
concentrar suas doações em organizações 
sem fins lucrativos.”
A Fundação Shell investiu até o momento 
quase US$ 112 milhões em muitas dessas 
ideias e pequenas empresas. Entre os maiores 
sucessos estão a GroFin, que usa microfinan-
ça para incentivar o desenvolvimento de 
negócios na África. Outro exemplo é a 
EMBARQ, que proporciona um sistema de 
transporte mais sustentável no México e em 
outros países. A companhia fornece grandes 
ônibus para o transporte de pessoas, o que 
reduz as viagens e o tempo de percurso. 
Na Índia, Gyanesh Pandey, engenheiro elé-
trico e cofundador da Husk Power Systems, 
tem certeza do papel da eletricidade no alí-
vio da pobreza nos países em desenvolvi-
mento: “Quase um terço da população 
indiana não tem ligação à grade e mais de 
50% não têm acesso a uma eletricidade con-
fiável”, disse ele. “A sociedade não pode ale-
gar progresso quando uma parcela tão gran-
de da população mundial ainda luta para ter 
eletricidade básica.”

http://www.shellfoundation.org/

Eletricidade 
renovável transforma 
a vida de habitantes 

de comunidade de 
baixa renda

Voltados para o futuro
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No Brasil, a Fundação Shell também espalha suas sementes e contribui 
para solucionar um dos principais gargalos para a qualidade de vida 
no país: o transporte coletivo. Apoiado pela organização desde sua 
criação, em 2005, o Centro de Transporte Sustentável do Brasil 
(CTS-Brasil) dá suporte a prefeituras de grandes capitais nos projetos 
de implementação do chamado BRT (Bus Rapid Transit).
Os BRTs operam em corredores exclusivos e têm capacidade para 
transportar até 220 passageiros por viagem. “Este tipo de transporte 
oferece praticamente as mesmas vantagens do metrô, como o 
pagamento antecipado da passagem e a entrada rápida no veículo, 
mas na superfície”, explica Rejane D. Fernandes, diretora de Relações 
Estratégicas & Desenvolvimento do CTS-Brasil. O objetivo é 
promover o transporte sustentável e, assim, garantir o fluxo nas vias e 
reduzir a poluição, com o planejamento e a racionalização das linhas.
Sistemas de BRT estão em fase de projeto em nove das 12 capitais 
selecionadas para sediar jogos da Copa do Mundo 2014. O CTS-
Brasil está trabalhando em quatro dessas cidades: Recife, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. A expectativa é que, até 2014, 
mais de 500 quilômetros de sistemas BRT sejam construídos. 
O CTS Brasil também atua na segurança viária e, por meio de 
auditorias, oferece alternativas de sinalização e mudanças de traçado 
que podem reduzir em até 40% o número de mortos e feridos em 
acidentes de trânsito. Esse trabalho está sendo aplicado aos novos 
sistemas BRT, numa ação preventiva.Um dos destaques do apoio técnico do CTS-Brasil às prefeituras é o 
workshop de alinhamento estratégico, metodologia da Fundação Shell, 
hoje muito aplicada pela Rede Embarq. O alinhamento estratégico 
reúne todos os atores envolvidos na implantação do sistema BRT 
(órgãos municipais, motoristas e empresas de transporte) e define 
o papel de cada um e os prazos para a realização das tarefas, a fim 
de que o sistema entre em operação com a qualidade necessária e 
na data prevista. “A Fundação Shell é uma parceira diferenciada, 
que está conosco desde a fundação da Embarq e sempre presente, 
contribuindo nos nossos planejamentos, eventos gerenciais e muitas 
vezes nos transferindo conhecimentos nessas áreas”, comenta Luis 
Antonio Lindau, presidente do CTS-Brasil. O CTS-Brasil faz parte da rede Embarq, patrocinada pela Fundação 
Shell e considerada o maior programa do World Resources Institute 
(WRI). Existem mais quatro centros de transporte sustentável 
no mundo: no México, no Peru, na Turquia e na Índia. Os 130 
quilômetros de sistemas BRT em operação com a participação efetiva 
da rede já reduziram em 39% o tempo de viagem dos usuários e lhes 
pouparam 355 milhões de horas nos congestionamentos. Ao mesmo 
tempo, reduziram as emissões de CO2 em 720 mil toneladas.

Em busca do transporte sustentável

Crianças têm mais 
tempo para estudar 
com a dispononilidade 
de energia elétrica de 
geração local
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GAS-TASTIC
O que o gás tem de tão “fantástico”? 

ENERGIA LIMPA

Até 2012 a Shell espera passar a
produzir mais gás natural do que 
petróleo – pela primeira vez em nossa 
história. Mas por quê? Com o nome 
de “Gas-tastic”, uma minicampanha 
destinada aos funcionários pergunta 
o que o gás tem de tão bom e sugere 
(modestamente) que, na verdade, nós 
somos ótimos em matéria de gás.
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H
á alguns meses, o CEO Peter 
Voser reconfirmou que até 2012 
a Shell espera passar a produzir 
mais gás natural de queima mais 
limpa do que petróleo – pela pri-

meira vez na história da companhia.
Já no ano passado, o gás foi responsável por 
46% da nossa produção. E embora esteja 
previsto que o nível de produção de petróleo 
da Shell aumentará no correr do próximo 
ano ou dois anos, o gás deverá apresentar um 
crescimento ainda mais acelerado, a ponto de 
ultrapassar a marca de 50% de nossa produ-
ção total de hidrocarbonetos. 
Em termos simples, esse aumento da produção 
de gás natural reflete o mundo mutável em que 
vivemos. Um mundo em que as populações e as 
economias estão crescendo, mas no qual o car-
vão ainda domina a geração de eletricidade em 
muitos países. Existe agora uma busca de solu-
ções energéticas melhores e mais sustentáveis. 
Nossos clientes e parceiros, bem como a 
sociedade em geral, estão procurando melho-
res opções  de energia para suas vidas, opções 
que sejam seguras e sustentáveis a longo pra-
zo. Ao mesmo tempo, todos precisam de 
energia mais limpa, de preço acessível e que 
reduza o impacto ambiental. 
É aí que entra nosso foco estratégico no gás. A 
Shell se refere aos benefícios do gás como a um 
“triplo A”. O gás é Abundante, Acessível em ter-
mos de preço e Aceitável do ponto de vista 
ambiental – e ajuda, portanto, a satisfazer as 
necessidades de nossos clientes.

Dependemos do gás para 
combater a mudança climática?

Por si só, não. A Shell continua ativa no desen-
volvimento de biocombustíveis em escala 
comercial e tem participação na energia eólica, 
mas a abundância de gás natural de queima mais 
limpa significa que agora podemos ajudar no 
crescimento das economias nacionais e garantir 
um suprimento abundante e de longo prazo 
dessa fonte de energia.
É especialmente ao substituir o carvão na gera-
ção de nova eletricidade que o gás oferece a 
opção mais barata e rápida para reduzir as emis-
sões de CO2 no presente momento. O CEO 
Peter Voser diz que o gás é “um aliado essencial 
na busca de um futuro energético sustentável”. 
A Shell é ativa em gás natural do princípio ao fim 
do processo –desde a recuperação e do transpor-

O gás é um 
aliado 
essencial na 
busca
de um futuro 
energético 
sustentável”

Peter Voser 
CEO

GAS-TASTIC

Como o gás conquista a classificação de triplo-A  
Abundante: As estimativas sugerem que o mundo poderia continuar produzindo gás natural em ritmo idêntico ao atual durante mais 250 anos.Acessível em termos de custo: As novas centrais elétricas alimentadas a gás requerem metade do custo de capital do carvão por megawatt de eletricidade produzido, um quinto do custo da energia nuclear e 15% do custo da energia eólica onshore.

Aceitável: As modernas usinas de gás emitem metade do CO2 gerado pelas novas usinas de carvão e até 70% menos CO2 que as antigas usinas de carvão dotadas de turbinas a vapor. O uso de gás natural, por exemplo, como combustível para o transporte, também reduz o nível dos poluentes emitidos localmente e assim contribui para melhorar a qualidade do ar.

te seguros e responsáveis até o comércio e, final-
mente, a conversão do gás em produtos que for-
necem energia para a vida diária das pessoas. 
A Shell fornece gás a clientes em maior número 
de países do que qualquer outra empresa de 
energia e, juntamente com nossos parceiros, for-
necemos mais de 30% do GNL do mundo. 
Estamos desenvolvendo há décadas as tecnolo-
gias que ampliam as oportunidades relativas ao 
gás natural. Estas incluem a identificação de 
soluções para libertar o tight gas (gás contido em 
rochas de baixa porosidade), na América, ou o 
metano de leito de carvão na Austrália, e a pro-
dução de GTL (Gas-To-Liquids) na Malásia (e 
em breve no Qatar). Também temos o desenvol-
vimento de soluções de GNL Flutuante para uso 
em todo o mundo nas áreas em que as chamadas 
reservas marítimas de Stranded gas são excessiva-
mente remotas, pequenas ou difíceis de desen-
volver por meio de instalações onshore. 
A maior parte do gás natural é usada na geração 
de eletricidade, mas o gás também contribui 
para inúmeros produtos que nos cercam o tem-
po todo, de combustíveis e lubrificantes para o 
transporte a plásticos e detergentes para lavagem 
de roupas. Além disso, desenvolvemos opções 
inovadoras e benéficas para o uso do enxofre, 
antes considerado um subproduto do petróleo e 
do gás mas agora entendido como um “copro-
duto” evidente.
Com a aplicação da expertise de longa data e das 
técnicas inovadoras da Shell, o gás pode fazer 
muitas das coisas que o petróleo e o carvão fazem 
há décadas, mas com benefícios de triplo-A 
(Abundante, Acessível e Aceitável).
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NOVAS MANEIRAS
A oportunidade de assumir

A transformação 
da Shell numa 
companhia mais 
competitiva e 
inovadora depende 
de que todos os 
funcionários tenham 
assumido com 
seriedade os cinco 
novos comportamentos 
propostos pela 
liderança da empresa 
– foco externo, 
atitude comercial, 
desempenho, rapidez 
e simplicidade. Mas, 
na verdade, até que 
ponto é fácil mudar 
nossa maneira de 
pensar e agir no local 
de trabalho e que 
obstáculos podem 
surgir em nosso 
caminho?

COMPORTAMENTO
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M
ark van Vuuren, perito 
externo em comunicações 
e dinâmica no local de tra-
balho, reflete sobre com-
portamentos no ambiente 

de trabalho – alguns deles úteis, outros nada 
úteis – e a melhor maneira de conduzir as 
pessoas  em um período de mudança.

Mark, por que a maneira como nos comporta-
mos é importante no ambiente de trabalho?
O comportamento humano se refere às 
ações e reações que apresentamos em respos-
ta a estímulos externos. A maneira pela qual 
interagimos com colegas e clientes pode até 
determinar o grau em que fazemos bem nos-
so trabalho. Os psicólogos constataram que 
a satisfação no trabalho não decorre do tra-
balho propriamente dito, mas da maneira 
como interpretamos aquilo que fazemos: 
Meu trabalho é valioso? Faço bem o meu tra-
balho? Ou: Esta é uma tarefa inútil que não 
tem nenhum impacto sobre o sucesso da 
companhia? Assim, não é tanto o trabalho 
em si quanto a maneira pela qual o aborda-
mos, e como nos comportamos, o que deter-
minam o sucesso e o contentamento que 
temos  com ele.

Que impacto uma mudança no comportamento 
dos empregados pode ter sobre uma companhia?
Tenho grande interesse na percepção das 
pessoas sobre o trabalho que fazem e em 
como isso exerce impacto sobre suas ações. 
Um bom exemplo é o estudo realizado por 
um colega da Universidade de Yale sobre um 
grupo de faxineiras de hospital. A descrição 
da tarefa delas foi simples e sempre a mesma: 
limpar todas as dependências do hospital. 
Uma das faxineiras interpretou seu trabalho 
como sendo a tarefa de recolher o lixo que os 
médicos e o pessoal de enfermagem não des-
cartavam pessoalmente. Ela fez um trabalho 
malfeito e deu pouca ou nenhuma atenção 
aos pacientes. Outra faxineira interpretou o 
mesmo trabalho como a tarefa de assumir 
responsabilidade pela higiene, algo que ela 
considerava muito importante. Essa faxinei-
ra tinha uma ideia mais rica do trabalho que 
fazia, o que se refletiu na qualidade do traba-
lho que ela realizou. 

O fato de as pessoas se orgulharem da compa-
nhia tem alguma importância?
Eu produzi um ensaio sobre “trabalho sujo” 

ou seja, tarefas que são objeto de estigma 
social, como, por exemplo, o trabalho dos 
agentes funerários. O que constatei foi que 
as indústrias das quais a maioria das pessoas 
tem uma percepção negativa muitas vezes 
desenvolvem um forte sentimento interno de 
grupo e um espírito de camaradagem mar-
cante, mas também criam uma situação tipo 
“nós e eles”. Mas se a percepção do público 
em geral muda, isso não significa necessaria-
mente o fim da camaradagem. O orgulho 
decorre de uma série de “histórias” ou “acon-
tecimentos internos” que as pessoas recor-
dam como sendo indicadores importantes 
daquilo que constitui seu trabalho e do grau 
de eficiência com que o desempenham. 

Como as pessoas podem ser incentivadas a 
mudar?
Mudança gera ansiedade em quase todas as 
pessoas. Muitas resistem a ela – consciente 
ou subconscientemente –, de modo que é 
importante “defender a mudança” com 
argumentos que possam convencer a todos. 
Quando não se faz isso, o projeto pode fra-
cassar devido à falta de aceitação da necessi-
dade de mudar. Existe, em muitos casos, 
uma brecha gigantesca entre uma estratégia 
e a respectiva implementação. A chave é a 
gerência média; é preciso que esses gerentes 
tenham condições de transmitir a informa-
ção, e se eles sentem incerteza ou resistência 
com relação à necessidade de mudar, essa 
negatividade é comunicada ao pessoal que se 
reporta a eles. Deve haver um espaço em que 
seja possível experimentar novos comporta-

mentos em pequena escala para ver onde e 
como a coisa funciona na prática.  A imple-
mentação de uma mudança requer o 
suporte daqueles que detêm o comando. 

Como as pessoas têm probabilidade de se sen-
tir durante um período de mudança?
O comportamento pode ser inato ou 
adquirido. Não se obtém mudança de 
comportamento tentando controlar as 
pessoas, mas sim mudando o próprio com-
portamento em relação a elas. Nós nos 
comportamos desta ou daquela forma por-
que nossa realidade é a percepção que 
temos. Se uma pessoa se percebe como 
vítima de uma situação, isto para ela é a 
“verdade”. Muitas vezes o primeiro senti-
mento que se insinua, e que pode ser mui-
to destrutivo em relação à mudança, é o 
cinismo. Quando as pessoas se tornam 
cínicas, elas simplesmente ficam caladas 
até a agitação passar. Para evitar isso, a dire-
ção não deve nunca subestimar a inteligên-
cia da força de trabalho. Ditar “regras” 
reduz o profissionalismo. Incentivar a acei-
tação estimula o profissionalismo.

Portando, para concluir, podemos mudar 
nosso comportamento?
Sem dúvida alguma. As pessoas não são 
máquinas, sempre existe um espaço para 
fazer as coisas de maneira diferente. As 
organizações são locais de comunicação 
empolgantes precisamente porque tanto a 
mudança quanto a estabilidade são resul-
tados temporais das negociações.
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D
urante a semana do Grande 
Prêmio, equipes caracterizadas 
como mecânicos da Fórmula 1 
estiveram nas principais aveni-
das da cidade de São Paulo 

simulando pit stops com os motoristas que 
paravam nos semáforos. “Mais do que gerar 
vendas de combustíveis, nossas ações têm o 
objetivo de construir e fortalecer para o 
consumidor a associação entre a Shell e a 
Ferrari”, explica a gerente de Marketing da 
Shell, Carolina Marques.
No autódromo, a Shell teve uma área VIP 
para seus revendedores e demais parceiros 
de negócio. Além de desejar as boas vindas 
aos convidados, o presidente da Shell Brasil, 
André Araujo, enfatizou o clima de confra-
ternização e celebração. “O GP Brasil é um 
momento especial para a Shell. Estamos 
juntos aqui para celebrar os bons resultados 
que conquistamos este ano e para torcer 
pelos nossos parceiros da Ferrari.”
Durante o fim de semana de corrida, o Hos-
pitality Centre (HC) da Shell em Interlagos 
foi visitado por personagens ilustres da 
equipe Ferrari. No sábado, além do chefe 
dos mecânicos, Aldo Costa, o piloto Fer-
nando Alonso falou aos convidados sobre 

suas expectativas para a corrida e para o 
campeonato, do qual era líder na ocasião. 
Já no domingo, além do chefe da equipe Fer-
rari, Stefano Domenicali, o brasileiro Felipe 
Massa comentou seu retorno a Interlagos 
após o acidente no GP da Hungria, em 
2009. “É sempre especial estar perto da tor-
cida. É muito bom voltar a correr aqui 
depois de duas temporadas fora e poder con-
tar com o calor da galera torcendo por nós.”
Nas três últimas temporadas deste ano, a 
Ferrari ampliou o uso de biocombustível 
em seus carros de F1. Além dos componen-
tes verdes utilizados desde o início desta 
temporada, a equipe italiana testou nas eta-
pas da Coreia do Sul, do Brasil e de Abu 
Dhabi uma mistura com biogasolina pro-
duzida a partir de extratos vegetais, como a 
palha de milho. O desenvolvimento do pro-
duto foi feito pela Shell, nos Estados Uni-
dos, em parceria com a empresa Virent.

 Toque feminino

A cada fim de semana de corrida, centenas de 
pessoas são mobilizadas para movimentar o 
circo da Fórmula 1. E, dentro dos boxes da 
Ferrari, a responsável por coordenar as pes-

quisas no laboratório móvel de análise de 
combustíveis é a gerente de Tecnologia da 
Shell junto à equipe italiana, Lisa Lilley. 
Há cinco temporadas, a engenheira de 36 
anos acompanha o time italiano nas corri-
das ao redor do mundo, coordenando a 
equipe responsável pela análise das amostras 
de combustíveis e lubrificantes utilizados 
nos carros da Ferrari e adequando-os aos 
padrões exigidos pela Federação Internacio-
nal de Automobilismo (FIA).
Para tanto, Lisa passa boa parte do seu tem-
po dentro do laboratório móvel que acom-
panha a Ferrari durante as provas da tempo-
rada. No Shell Track Lab, cerca de 80 
amostras são recolhidas cada final de sema-
na e analisadas pela equipe de especialistas. 
“Minhas atividades não estão restritas aos 
circuitos. Mesmo à distância, trabalho jun-
to a outros 50 técnicos com a finalidade de 
desenvolver novos produtos para a Ferrari. 
E quando o campeonato chega ao fim, vou 
para os laboratórios da Shell no Reino Uni-
do para aplicar os conhecimentos adquiri-
dos durante a Fórmula 1 nos produtos a 
serem desenvolvidos para os nossos clien-
tes”, destaca Lisa. 
No total, ela contabiliza cerca de 200 dias 

Presença tradicional nos principais eventos do automobilismo mundial, a Shell 
mais uma vez desenvolveu ações no autódromo de Interlagos durante o Grande 
Prêmio do Brasil de 2010. Orçadas em R$ 15,2 milhões, as iniciativas de 
marketing buscaram aproximar a empresa de seus clientes e daqueles que são 
apaixonados pelo mundo sobre quatro rodas.

Shell e Ferrari reafirmam parceria e se aproximam dos fãs em São Paulo

Grande Prêmio Brasil
JUNTOS NO



Convidado da Shell 
experimenta o simulador de 
corrida usado por Massa

Revenda e demais 
parceiros, no 

Hospitality Centre da 
Shell, em Interlagos

O GP Brasil é um momento 
especial para celebrar os bons 
resultados deste ano e torcer
pelos nossos parceiros da Ferrari”
André Araujo
Presidente da Shell Brasil

por ano viajando, e confessa que, agora, 
deseja mudar um pouco seu ritmo. 
“Minha vida se resume a aeroportos, pis-
tas de corrida e hotéis. Por isso, vou 
mudar de função na Shell e tentar resga-
tar um pouco da vida social deixada para 
trás a cada temporada”, concluiu a enge-
nheira, que lamentou apenas que essa 
última temporada não tenha terminado 
no Brasil, lugar que a equipe acha espe-
cial para comemorar o fim de mais um 
ano de trabalho nas pistas.

Shell e Ferrari reafirmam parceria e se aproximam dos fãs em São Paulo

Grande Prêmio Brasil



FÓRMULA 1

Quando o campeonato acaba, vou para
os laboratórios da Shell no Reino Unido
aplicar os conhecimentos adquiridos
na Fórmula 1 nos produtos a
serem desenvolvidos para os clientes”
Lisa Lille
Gerente de Tecnologia da Shell junto à Ferrari

Extravasando

Nem só de corrida vive um final de semana 
de Fórmula 1. Durante esses dias, é necessá-
rio também um momento de descontração 
fora das pistas. Por isso, a Shell promove 
anualmente, no sábado antes do GP Brasil, 
um show surpresa para seus funcionários, 
clientes e parceiros. Tradicionalmente, o 
nome do artista ou da banda que ocupará o 
palco só é revelado no inicio do espetáculo.
Este ano, a festa começou uma mensagem 
do piloto Felipe Massa, gravada especial-
mente para o evento, e a empolgação após o 
jantar ficou por conta de Claudia Leitte, 
que apresentou seus maiores sucessos e ani-
mou os 2.500 convidados da noite por 
aproximadamente duas horas.

Ao alcance de todos

A Shell busca, a cada ano, proporcionar 
novas experiências aos seus convidados e par-
ceiros durante a Fórmula 1. E desta vez, em 
reforço do seu espírito inovador, a compa-
nhia trouxe com exclusividade para o Brasil o 
simulador de corrida usado pelo piloto Felipe 
Massa durante sua recuperação após o aci-
dente no GP da Hungria de 2009.

O equipamento foi desenvolvido para tor-
nar mais real o que acontece nas pistas. Ini-
cialmente, o simulador reproduzia apenas a 
pista de testes da fábrica da Ferrari, em 
Maranello, na Itália. Mas para o Brasil foi 
especialmente desenvolvido um software 
simulando a pista de Interlagos. 
Com isso, a Shell levou os pilotos da Ferrari 
para dar uma volta na pista antes de come-
çarem, oficialmente, os treinos da etapa. Na 
quarta-feira, 3 de novembro, Felipe Massa e 
Fernando Alonso estrearam o software da 
pista brasileira e mostraram um pouco 
como eles agem dentro do cockpit. 
Pilotando a 250km/h, Felipe Massa comen-
tou que o simulador é bem parecido com a 
realidade. “Só não conseguimos testar as 
condições de temperatura dos pneus, mas 
conseguimos ter uma boa noção da pista em 
que corremos.” 
Quem passou pelo Hospitality Centre 
(HC) da Shell no autódromo também teve 
a oportunidade de vivenciar um pouco da 
experiência que acontecia na pista. Durante 
os três dias de evento no HC, o simulador 
ficou à disposição dos convidados para 
serem “pilotos por um dia” e dirigirem na 
pista de Interlagos tendo a própria pista 
paulista como pano de fundo.
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Shell vence Prêmio Aberje Brasil
Depois de vencer na região Rio de Janeiro e Espírito Santo, o case “Shell e Ferrari no Grande Prêmio de Fórmula 1” recebeu o Prêmio Aberje Brasil 2010 na categoria Comunicação de Marca. Considerado a mais importante do Brasil, a premiação é uma iniciativa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). Em sua 36ª edição, tem por objetivo dar destaque às melhores iniciativas de comunicação organizacional no ano. O case vencedor apresenta todo o planejamento e as ações de comunicação em torno do associação entre a Shell e a Ferrari em 2009, com destaque para o momento maior, que é o Grande Prêmio Brasil de Formula 1. Na disputa estavam grandes marcas, como Vale, Unimed e Galvão Engenharia.

Além do conforto da área 
VIP, os convidados 

receberam as boas-vindas 
de André Araujo
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10 ANOS
multiplicando solidariedade

Programa de 
voluntariado da  Shell 
completa uma década 
e reúne números que 
comprovam o sucesso 
dessa equação

VOLUNTARIADO

D
ez anos é a idade celebrada; 18 
integrantes é a composição do 
Comitê de Voluntários; sete mil 
horas é o tamanho da dedicação 
que os participantes do Progra-

ma Saber Dividir comemoram, este ano, em 
seu décimo aniversário. 
O comitê é integrado por colaboradores de 
diferentes localidades e negócios da Shell que 
atuam como pontos focais do Programa. Eles 
são responsáveis por identificar oportunida-
des de atuação, incentivar os outros funcioná-
rios a participarem das campanhas e ações de 
voluntariado. No inicio do ano, é traçado um 
cronograma de ações. No entanto, esse plane-
jamento não impede a realização de ações 
pontuais propostas por voluntários. 
 O principal objetivo do Saber Dividir é esti-
mular valores de responsabilidade sócio-
ambiental, por meio de uma fórmula pro-
missora que, em 2010, prosseguiu com 
resultados importantes: 2.646 doações foi o 
montante encaminhado aos desabrigados 
das chuvas de Niterói; 1.616 artigos doados 
para os desabrigados das chuvas do Nordes-
te; 443 ovos de chocolate recolhidos para 
doação na última Páscoa. E por aí vai!

“Em novembro, demos início à Campanha 
de Natal. Os voluntários devem apadri-
nhar uma ou mais crianças de famílias de 
baixa renda e presenteá-las com kits que 
incluem de brinquedo a material escolar. 
Num só dia, contamos 330 crianças apa-
drinhadas”, conta Leíse Duarte, Assessora 
de Investimentos Sociais, responsável pelo 
Saber Dividir. A mobilização de Natal é tão 
querida pelos funcionários Shell, que chega 
a ser solicitada. Nilda Monteiro, secretária 
da Controladoria, relembra um episódio 
ocorrido em 2009. Algumas crianças da 
Creche Jesus de Nazaré, umas das institui-
ções agraciadas pelo programa, vieram bus-
car os presentes arrecadados na campanha 
de Natal: “Ao chegarem, com os olhinhos 
arregalados, perguntaram: ‘Aqui é a Fábrica 
do Papai Noel?’. Foi uma experiência 
maravilhosa”. 
O encarregado de pagamentos Antônio 
Marcos Fíbula é um dos 18 pontos focais 
do programa. Ele motiva a “família Shell”, 
como gosta de dizer, a participar das ações 
do Saber Dividir como doações de roupas, 
alimentos, brinquedos usados, entre 
outros. Fébula também fez a sua conta em 
2010: “Fiz esse trabalho, em média, oito 
horas por semana. Às vezes no sábado e, 
inclusive, fora da Shell”. Pelo segundo 
ano, ele organizou a participação da Shell 
na festa junina da Casa de Apoio à Crian-
ça com Câncer Santa Tereza (CACCST). 
Os funcionários se responsabilizaram pela 
barraca de churrasco, a campeã de vendas 
do evento. A renda foi toda revertida para 
a instituição. 

Solidariedade + mobilização =
crescimento pessoal

Os resultados mostram que 18 pessoas 
podem mobilizar outras dezenas e gerar 
milhares de casacos ou brinquedos para 
outras milhares de pessoas. Uma progressão 
geométrica do bem.  Mas o que motiva os 
voluntários vai além da matemática pura – é 
o sentimento de recompensa por exercer sua 
cidadania e o aprendizado adquirido com as 
experiências. “O Saber Dividir faz parte da 
consciência do funcionário de sua responsa-
bilidade com a comunidade na qual eles 
estão inseridos”, explica Leíse Duarte. 
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Ela destaca também a diversidade de possi-
bilidades de voluntariado oferecidas pelo 
programa. “Os funcionários podem partici-
par de maneiras variadas, como melhor 
convém. Podem realizar ações de um único 
dia em escolas ou limpando praias. Como 
podem também auxiliar no desenvolvimen-
to de jovens empreendedores por seis 
meses”, completa ela.
Um bom exemplo dessa variedade é o PBW 
– Earthwatch Fellowship Program. Trata-se 
de um programa global que oferece a opor-
tunidade de os funcionários se engajarem 
em projetos de cunho ambiental em diver-
sas partes do mundo. 

O Saber Dividir também traz à tona os con-
ceitos de troca de conhecimento e desenvol-
vimento da sociedade. E pensando nessa 
questão social é que a Shell cultiva, desde 
2000, a parceria com a fundação Junior 
Achievement. A instituição visa principal-
mente fomentar a troca de experiência entre 
estudantes e executivos de empresas por 
meio de programas específicos, como Van-
tagens de Permanecer na Escola, Empresá-
rio Sombra e Miniempresa.
Carolina Parente, da área de Exploração e 
Produção da Shell, integra o time do Saber 
Dividir desde 2004 e participou dos dois 
primeiros programas da Junior Achieve-

ment este ano. O primeiro consiste na ida 
do funcionário Shell a uma escola para 
conversar com os alunos sobre sua experi-
ência e quais as perspectivas que eles podem 
ter ao continuar estudando e buscando 
novas oportunidades.
No segundo, o jovem estudante tem a 
chance de acompanhar um funcionário em 
um dia de trabalho. Ele vivencia as ativida-
des e troca experiências dentro da compa-
nhia. “Qualquer palavra de incentivo e 
motivação é importante para quem, muitas 
vezes, vive uma realidade dura e aparente-
mente sem perspectivas”, conta ela.  

Somando forças

Compartilhar experiências e disponibilizar 
estrutura para quem está ingressando no 
mundo do empreendedorismo são também 
fatores de peso na equação do Saber Dividir. 
São essas as possibilidades proporcionadas 
pelo Shell Iniciativa Jovem. Lançado no Rio 
de Janeiro, em 2001, trata-se da adaptação 
do Shell LiveWire, programa global presen-
te em mais de 25 países. O objetivo é ofere-
cer suporte para que os jovens implemen-
tem seus próprios negócios levando em 
conta o tripé da sustentabilidade. 
Em 2010, foram inscritos 27 projetos, que 
passaram por uma avaliação realizada pela 
banca formada por 5 jurados. O vice-presi-
dente do Mercado Comercial para América 
Latina, Guilherme Perdigão, integrou a 
banca avaliadora e conta que se surpreen-
deu. Ele destaca três aspectos interessantes: a 
diversidade dos projetos – desde moda, sof-
twares até artigos promocionais; a atenção 
dada à sustentabilidade; e o nível de qualida-
de dos negócios - preocupação com o finan-
ceiro, desenvolvimento de pessoas e gover-
nança geral do empreendimento. “Notei 
uma motivação, otimismo e disposição para 
enfrentar dificuldades nesses jovens que 
contagia. Pessoalmente, foi uma experiência 
renovadora. Passei a ter mais esperança 
quanto ao futuro do Brasil”, conclui.

Da “fábrica do Papai 
Noel” para centenas de 
crianças apadrinhadas 
pelos funcionários: as 
doações também incluem 
material escolar



VIGILÂNCIA
em grandes profundidades atinge o próximo nível 

GESTÃO DA SEGURANÇA
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S
ão 6 horas da manhã em Nova 
Orleans, Louisiana. O analista 
de operações Dave Laux está  
debruçado sobre  seu console no 
Bridge, o moderníssimo centro 

de vigilância da Shell, no 26º andar de 
One Shell Square. É lá que Dave e outros 
dois analistas passam o dia validando e 
analisando irregularidades do sistema, 
detectadas em instalações offshore localizadas a 
centenas de quilômetros de distância e trans-
mitidas a Nova Orleans em tempo real. 
Uma luz pisca no console, indicando um aler-
ta. Dave concentra sua atenção na mensagem 
que lhe diz que um compressor está apresen-
tando funcionamento irregular. Consta que os 
níveis de vibração do compressor aumenta-
ram, o que poderia ser um primeiro sinal de 
desgaste dos mancais, pelos quais se  transmite 
ao casco de uma embarcação a força propulso-
ra da hélice para frente ou para ré, ou de algum 
tipo de defeito de funcionamento. Após certi-
ficar-se de que não se trata de alarme falso, 
Dave entrega uma análise inicial ao engenheiro 
de instalações Clayton Collins, que está senta-
do perto dele. Clayton faz um exame mais pro-
fundo – baseando-se nas percepções de Dave, 
observando tendências de dados em tempo 
real e captando uma análise situacional –  e em 
seguida envia a análise e suas recomendações 
ao engenheiro de equipamentos rotativos da 
instalação, que coordena o necessário trabalho 
de manutenção a ser feito no compressor. 
Tudo isso faz parte da rotina diária de trabalho 
do Bridge, o epicentro da vigilância baseada 

em exceções (Exception-Based Surveillance – 
EBS) da Shell. “Com o uso dos dados em tem-
po real, provenientes de nossas instalações, 
podemos detectar as anomalias automatica-
mente e logo no início, o que nos permite 
resolver as questões de forma proativa, antes 
que se transformem em problemas para a ins-
talação”, explica Brian Rieth, chefe de opera-
ções do Bridge. “Assim, deixamos que o equi-
pamento nos avise quando precisa de atenção 
e orientamos os técnicos da instalação no 
caminho certo para a solução das questões. 
Antes, os técnicos ou passavam muito tempo 
solucionando problemas que identificavam 
facilmente, ou viviam ocupados demais, 
lidando com defeitos, para poder identificar 
os primeiros sinais antes que as dificuldades 
se transformassem em problemas.”
A equipe de analistas de operações e peritos 
técnicos tem nove membros e capacidade 
de rastrear mais de  oito mil alertas confi-
gurados individualmente, em 18 catego-
rias, abrangendo ativos offshore no Golfo 
do México e no Brasil.
O Bridge monitora a saúde dos equipa-
mentos topside, tais como bombas, gerado-
res e sistemas de separação da água. Quan-
to aos poços, o objetivo da equipe é 
otimizar o fluxo do poço, e ela desempenha 
um papel decisivo no rastreio da pressão do 
espaço anular entre os revestimentos do 
poço, o que contribui para garantir a inte-
gridade dele. “Podemos configurar o siste-
ma de detecção do Bridge para procurar 
alterações de desempenho e realçar desvios 

Um panorama do moderníssimo centro de 
vigilância remota da Shell em Nova Orleans, 
EUA. O centro suporta as operações do Upstream 
Americas em águas profundas, realizadas a 
centenas de quilômetros de distância, e engloba as 
operações desde Perdido, no Golfo do México, a
té o Parque das Conchas, ao largo da costa 
brasileira. Apelidado “Bridge”, ou Ponte, o centro 
agora vai além da detecção de exceções em 
reservatórios de poços e passa a eliminá-las.

aos quais os técnicos nos mandaram ficar 
atentos”, explica Brian. 
Para os dois mais novos e importantes ati-
vos em águas profundas da Shell Perdido e 
Parque das Conchas o Bridge desempenha 
uma função essencial, o que contribui para 
assegurar a confiabilidade dos sistemas 
auxiliares necessários ao recolhimento de 
fluidos do poço no leito do mar. Segundo 
Brian, “esses ativos localizados em águas 
extremamente profundas dependem de 
sistemas de extração artificiais, integrados 
por separadores de líquidos-gases no leito 
do mar e bombas elétricas submersíveis de 
1.500  cavalos”. Brian e a equipe monito-
ram continuamente o desempenho dos 
sistemas auxiliares submersíveis, protegen-
do em grande escala essa tecnologia auxi-
liar, que é a primeira do gênero. 
O modelo de vigilância do Bridge baseia-
se no trabalho de EBS da Aera – um dos 
maiores produtores de petróleo e gás da 
Califórnia, companhia de propriedade 
conjunta da Shell e da ExxonMobil. A 
Onshore Gas usa um sistema semelhante 
de detecção baseada em exceções para seu 
ativo de Pinedale em Wyoming, EUA. 
O trabalho do Bridge baseia-se também 
nos princípios Lean* e está atraindo aten-
ção em toda a Shell, já tendo sido estabele-
cido com modelo de melhor prática global 
de EBS em Gestão de Poços e Reservató-
rios. Além disso, permite que os ativos do 
Upstream Americas supram as necessida-
des de seus clientes e produzam resultados 
com rapidez e simplicidade por meio da 
aplicação dos conhecimentos e da experi-
ência de uma tecnologia comprovada.
“A capacidade de aplicar dados em tempo 
real numa configuração centralizada cons-
titui, na  verdade, a próxima geração em 
termos de vigilância. A EBS vincula opera-
ções e suporte de ativos, conferindo-nos 
capacidade de resolver questões de forma 
eficiente e proativa, bem como de prestar 
assistência aos técnicos da instalação a fim 
de otimizar a produção” conclui Brian.

*O conceito Lean (Enxuto) refere-se à redução do des-
perdício mediante a eliminação de etapas de proces-
so desnecessárias, que nem sempre são óbvias, mas 
que se tornam claras quando se considera a totalida-
de do processo, de uma extremidade à outra. 
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A versão mais simples dos

U
ma edição renovada do Código 
de Conduta da Shell está sendo 
enviada a todos funcionários da 
Shell. É uma edição mais curta e 
mais simples que a versão ante-

rior, mas contém a mesma orientação essen-
cial para que todos possam viver de acordo 
com os princípios centrais do grupo. 
Dado seu foco na criação de melhores solu-
ções energéticas para um mundo em trans-
formação, a Shell deseja situar seus clientes, 
parceiros e outros stakeholders no centro de 
tudo aquilo que a companhia faz. Manter 
boas relações com esses grupos é parte essen-
cial da jornada e deve basear-se nos valores de 
honestidade, integridade e respeito pelas pes-
soas que formam o núcleo dos Princípios 
Empresariais Gerais da Shell (SGBP). 
O Código de Conduta da Shell é a base des-
ses princípios empresariais; ele estabelece as 
regras e diretrizes que nos ajudam a manter 
os valores centrais. Não são apenas as nossas 
futuras aspirações relativas a clientes e parcei-
ros que dependem disso mas também nossa 
licença para operar em todo o mundo. 
É preciso que todos na Shell compreendam e 
sigam o Código, em todas as ocasiões, e esta 
edição mais recente é resultado de uma trans-
formação que foi feita tendo em mente os 
cinco comportamentos – especialmente a 
simplicidade – a fim de tornar o texto mais 
compacto e a linguagem mais acessível.
Nas palavras de Richard Wiseman, Chefe de 
Ética e Conformidade: “O propósito desta edi-
ção simplificada é facilitar a compreensão das 

O propósito é facilitar
a compreensão das
regras e diretrizes e a 
identificação do rumo
certo para a ação”
Richard Wiseman
Chefe de Ética e Conformidade

O Código de Conduta coloca a 
clareza em primeiro lugar, evi-
tando clichês e jargão.

•As frases foram reduzidas de 22 
para 14 palavras em média
•O total de palavras foi reduzi-
do em cerca de 40%

Decodificado: 
falar claro faz 
diferença

regras e diretrizes, bem como a identificação 
do rumo certo para ação. Quando você ver um
exemplar, vai perceber que o texto é bem mais
curto do que antes. Mas ainda se trata do mes-
mo Código, sem nenhuma lacuna e também
sem novas restrições”.

Quais são as maiores mudanças?

O Código de Conduta simplificado...
... foi redigido com maior ênfase em princí-
pios e valores a fim de ilustrar com clareza a 
intenção do código e a responsabilidade dos 
indivíduos.
... foi reorganizado em agrupamentos de 
assuntos com base no risco, o que permitiu a 
simplificação ou fusão de algumas seções. 
Por exemplo, Abuso de Substâncias deixou 
de ser uma seção independente porque o 
assunto é coberto pelas Regras que Salvam 
Vidas.
... foi atualizado para corresponder aos 
requisitos do novo Manual Anticorrupção 
por meio da inclusão de uma nova seção inti-
tulada “Lidando com Funcionários do 
Governo”.
... foi acrescido de tópicos como Performan-
ce Social como elemento que contribui para 
a sustentabilidade, mencionado no contexto 
de HSSE e Direitos Humanos e Sustentabi-
lidade. Isso alinha o código com as tendên-
cias da indústria e cria para o pessoal um 
panorama mais global de como nossos prin-
cípios, valores e ações esperadas estão relacio-
nados com os outros. 

CÓDIGO DE CONDUTA

PRINCÍPIOS 
DA SHELL
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De maneira geral, a pesquisa científica pode ser dividida em duas classes: 
básica e aplicada. A primeira se refere à produção de conhecimentos com o 
objetivo fundamental de melhor conhecer o mundo em que vivemos; 
enquanto a segunda tem por objetivo encontrar soluções para problemas 
concretos, com o desenvolvimento, para tanto, de processos e/ou produtos. 
Na prática, as duas classes de pesquisa estão interligadas, e às vezes é muito 
difícil dizer onde começa uma e termina a outra.
Durante o século XX, foi possível fazer chegar ao cidadão comum parte do 
conhecimento gerado pela humanidade em todos os séculos anteriores, a 
partir da união do conhecimento científico e da produção industrial. Dentre 
muitos, gostaria de citar alguns produtos que mostram os benefícios da 
associação entre pesquisa científica e produção em massa: a penicilina 
(antibióticos em geral), a pílula anticoncepcional, o computador, o telefone 
celular e, num caso bem brasileiro, o carro flex.
Assim, fica claro que toda a sociedade se beneficia quando o conhecimento 
gerado em universidades e centros de pesquisa chega à linha de produção e, 
consequentemente, se torna acessível à população. 
Na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, a pesquisa científica é desenvolvi-
da tanto nas universidades como nos centros de pesquisa das grandes empre-
sas, com fortes associações universidade-empresa. Dentre as empresas com 
grandes centros de pesquisa, podem-se citar: Philips, Sony, Nokia, Motorola, 
AT&T,Unilever, Nestlé, Procter&Gamble, Shell, BP, Bayer e Roche.
No Brasil, até pouco tempo atrás, a pesquisa científica era essencialmente 
desenvolvida nas universidades e em alguns institutos públicos de pesquisa, 
basicamente financiada com recursos públicos. Esse  modo de desenvolver 
pesquisa é essencial para a formação de recursos humanos (mestres e douto-
res) e permite a geração de conhecimentos de forma gradual e em escala 
laboratorial. Ainda são raros no Brasil os centros pesquisa de empresas, como 
os da Petrobrás, do Grupo Votorantim, da Motorola e os que estão em fase de 
implantação (da IBM, da GE e da Natura). 
É também bastante recente a associação universidade-empresa para desenvol-
vimento de pesquisa científica e tecnológica de forma significativa e ampla. 
Essa tendência deve se acentuar daqui para a frente e, com certeza, trará 
enormes benefícios à população brasileira e garantirá o desenvolvimento 
científico e tecnológico do país. 
Políticas públicas devem assegurar a plena utilização do potencial de pesquisa 
das universidades brasileiras e dos institutos públicos de pesquisa, para 
incentivar e facilitar a associação com empresas. Maiores incentivos também 
devem ser propiciados às empresas nacionais e estrangeiras para a implanta-
ção/ampliação de centros de pesquisa próprios.
Um desenvolvimento socio-econômico-ambiental sustentável só pode existir 
se estiver fortemente alicerçado no desenvolvimento científico e tecnológico. 
Este, por sua vez, só tem sentido se se almejar o aumento do índice de desen-
volvimento humano e a melhoria da qualidade de vida de todas as camadas da 
população. A pesquisa científica é uma das ferramentas à disposição da 
sociedade para a construção de um futuro melhor para as novas gerações.

A importância da pesquisa 
científica no nosso dia a dia

* Maria Aparecida Silva é 
professora titular da 
Faculdade de Engenharia 
Química da Unicamp
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