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há 40 anos, a Shell se dedica a desvendar os 
mistérios do futuro por meio da publicação 
“cenários”, usada para direcionar suas 
estratégias de negócios. Elaborados por uma 
equipe de especialistas, os panoramas 
apresentados já se tornaram leitura 
obrigatória por governos e sociedade civil. 

Na primeira semana de julho, palestras em 
Brasília, São Paulo e rio de Janeiro tiveram a 
presença do líder do time de Análise 
Energética do Grupo Shell, Wim Thomas, 
marcando o lançamento do mais recente 
volume: “cenários sob novas lentes”. 
Apresentamos nesta edição as projeções até 
2100, divididas em duas perspectivas: 
Montanhas e Oceanos.

Destacamos ainda duas iniciativas de jovens 
que desejam contribuir para a construção de 
um mundo mais sustentável. Uma delas é a 
competição Shell Eco-Marathon, cuja etapa 
americana reuniu, em houston, estudantes de 
diferentes países. cada um desses times 
construiu um protótipo de veículo com o objetivo 
de rodar o maior número de quilômetros com o 
menor consumo possível de energia. 

A outra iniciativa foi a entrega do Selo de 
Sustentabilidade aos destaques do Shell Iniciativa 
Jovem 2012. A premiação foi concedida a 
jovens empreendedores que adotaram padrões 
sustentáveis em seus negócios e mostraram 
preocupação com o contexto social em que estão 
inseridos. Eles receberam a chancela da marca 
da concha, entrando com credibilidade e garra 
no mercado.

Mais uma novidade desta edição - além da 
cobertura completa das celebrações do 
centenário da Shell Brasil - é uma nova coluna 
para os leitores: a “Brasileiro Tipo 
Exportação”. O objetivo é apresentar 
funcionários que estão trabalhando em outros 
países, contando suas histórias, o processo de 
adaptação e o enriquecimento cultural e 
profissional. lições para quem gostaria de um 
dia trilhar o mesmo caminho.

Boa leitura!
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esta revista é impressa com papel 
certificado fSC® , capa offset 240 gr e 
miolo offset 150 gr, a partir de fontes de 
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para a preservação do meio ambiente.



22

ShEll WOrlD BrASIl | NotíciaS Shell 

3

04
JoGo RÁpido 
Campanha de doação de Livros, Campanha do Agasalho e Semana de d&i

06
CeNTeNÁRio SHeLL 
o brinde do século

12
SHeLL eCo-MARATHoN 
eficiência em primeiro lugar

15
CoNTeÚdo LoCAL 
Negócios em alta

16
CApA 
Nova ordem mundial

22
SHeLL iNiCiATiVA JoVeM 
empreendedorismo sustentável

24
edUCAÇÃo  
Talentos sem fronteiras

26
TeCNoLoGiA 
dose dupla

28
eNTReViSTA 
Ética, valor inegociável
 
30
BRASiLeiRo Tipo eXpoRTAÇÃo 
Novos desafios

31
ARTiGo 
desafios regulatórios e políticos para o setor de óleo e gás no Brasil



JOGO  
ráPIDO

4

incentivo à leitura
Nos dias 21 e 22 de maio, a Shell Brasil distribuiu aos 
funcionários as mais de 500 publicações que faziam 
parte do acervo da biblioteca de sua sede, na Barra da 
Tijuca (RJ). Cerca de 100 pessoas visitaram o local e 
puderam escolher os títulos que mais lhe interessavam, 
sem limite de quantidade.

organizada pelo departamento de Aprendizagem da 
empresa, a ação foi bem-sucedida: quase 90% das obras 
disponíveis foram doadas. os títulos abordavam assuntos 
como Ti, literatura, artes, recursos humanos, psicologia, 
história, geografia e responsabilidade social.

para fernanda Nogueira, analista de Treinamentos e uma das 
idealizadoras do projeto, o que mais lhe chamou atenção foi o 
encantamento dos profissionais com a iniciativa.

“Contagiamos todos e a campanha foi um sucesso! A ação foi tão bem 
recebida pelos funcionários que algumas áreas entraram em contato 
conosco com interesse de também doar alguns títulos. foi o caso de 
Legal (departamento Jurídico)”, observa fernanda.

Reformulação

A doação dos livros uniu uma necessidade física e o desejo de compartilhar 
informação e cultura. Com a reformulação dos espaços da sede, por meio 
do projeto Rio office, o local onde ficava a biblioteca será reaproveitado. 
os livros, no entanto, não perderam valor, apenas mudaram de estante.
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Solidariedade para 
combater o frio

Os funcionários puderam contribuir 
depositando suas doações em coletores  
na sede, na Icolub e no centro

A Semana de diversidade & inclusão (d&i) aconteceu entre os dias 13 e 17 de maio 
nas unidades da Shell no Brasil, estados Unidos, Canadá, Argentina e Colômbia. o 
evento é uma oportunidade de reforçar d&i entre os funcionários. Cada país tem 
liberdade para construir sua programação, de acordo com as realidades regionais. 

Na sede da Shell no Brasil, na Barra da Tijuca (RJ), a iniciativa aconteceu 
entre 13 e 16 de maio. No dia 17, foi a vez da icolub, na ilha do 
Governador (RJ). Nessas unidades, a agenda abordou as diferentes formas 
de inclusão, com palestras, sessões realizadas pelas lideranças e pela Shell 
Women’s Network Brasil (SWNB), além de workshops. destaque para o 
connection lounge, local onde funcionários puderam utilizar softwares 
destinados a pessoas com deficiência visual e auditiva. 

o dia de encerramento foi marcado pelo clima de alegria e emoção, com a 
apresentação da escola de samba embaixadores da Alegria e a presença de 
medalhistas paraolímpicos convidados pelo instituto Superar – associação que 
promove a inclusão de crianças e adolescentes que se encontram em situação 
de risco social.

“Mostramos as diferentes formas de inclusão por meio da arte e do esporte. 
Nossa agenda contemplou diversas atividades alinhadas ao nosso objetivo de 
falar sobre inclusão e superação de uma forma geral”, avalia fatima Camilo, 
analista sênior de projetos em RH. 

inclusão em pauta

com apresentação na sede da empresa, a escola 
de samba Embaixadores da Alegria encerrou as 
atividades da Semana da D&I 

A tradicional Campanha do Agasalho da Shell 
bateu mais um recorde. promovida em maio deste 
ano, teve um resultado 80% melhor do que no ano 
anterior, com a arrecadação de 329 peças de frio, 
entre casacos e cobertores. 

A iniciativa  do Saber dividir, programa de 
voluntariado da Shell, teve o engajamento de 
funcionários da sede, na Barra da Tijuca (RJ); da 
icolub, na ilha do Governador (RJ); e do 
escritório no Centro (RJ). o material foi doado 
ao instituto da Criança, que apoia iniciativas 
sociais e realiza projetos de desenvolvimento 
comunitário, principalmente na Região Serrana 
do Rio de Janeiro. 

A gerente de investimentos Sociais da Shell, Leíse 
duarte, atribui o sucesso à melhor estruturação do 
Saber dividir, que conta com um grupo de 
funcionários, chamados de pontos focais. eles são 
responsáveis por disseminar as iniciativas para 
suas equipes, além de ajudar a formular 
campanhas ao longo do ano.

“Qualquer funcionário pode se tornar um ponto 
focal. frequentemente, eles nos procuram 
demonstrando vontade de incentivar a cultura 
do voluntariado na Shell, por acreditarem nas 
mudanças que podem promover na vida de 
outras pessoas e no meio ambiente”, comenta 
Leíse. “o único dever como ponto focal é 
divulgar e apoiar as ações junto à sua  
equipe”, complementa.

MostraMos as diferentes forMas de 
inclusão por Meio da arte e do esporte.

fatiMa caMilo, analista sênior de projetos eM rH
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Um século de excelentes resultados, investimentos 
em pesquisa, inovação e superação de desafios: 
muitas conquistas de um time de funcionários 
comprometidos com a ética e orgulhosos por fazer 
parte da equipe. essa trajetória de sucesso e 
pioneirismo foi destaque nos eventos do 
centenário da Shell no Brasil, realizados  
no mês de abril. 

A primeira celebração foi para aqueles que 
ajudaram a tornar a Shell uma grande e respeitada 
empresa no país. Cerca de mil pessoas - 
funcionários e acompanhantes - participaram de 
um coquetel e assistiram a uma sessão especial do 
espetáculo “Rock in Rio - o musical”, na Cidade 
das Artes, na Barra da Tijuca.  

No discurso de abertura, o presidente da Shell 
Brasil, André Araujo, lembrou o início de sua 
jornada na Shell Química, em São paulo, e 
ressaltou a importância daqueles que contribuíram 
para tornar a empresa uma referência no mercado 
nacional. “fomos nós, que estamos aqui, junto 
com milhares de ex-funcionários, que fizemos a 
companhia ser o que é”, frisou Araujo.

funcionários que dedicaram boa parte da vida à 
Shell não esconderam a emoção ao participarem 
da comemoração do centenário da empresa no 
Brasil. foi o caso de Jorge Solis, gerente de 
implementação de produto, que trabalha há quase 
30 anos na companhia. “existem as pessoas que 
vestem a camisa e as pessoas que têm uma 
tatuagem da Shell no corpo. Certamente, faço 
parte do segundo grupo”, brincou.

outra veterana de carteirinha, a secretária 
executiva Angela Gierkens, ainda lembra a 
felicidade que sentiu quando soube que havia 
passado no processo seletivo da empresa, há 
quase 18 anos. ela se diz motivada pela forma 
como a Shell conduz seus negócios e se preocupa 
verdadeiramente com os funcionários: “esta 

experiência tem acrescentado muito na minha 
vida. Todos têm algo para ensinar, não importa o 
cargo nem o tempo de experiência”.

o entusiasmo contagiou também os mais novos, 
como Amanda Argemiro da Silva, assistente de 
excelência operacional, contratada recentemente 
após passar um período como estagiária. “Quero 
chegar a um cargo de liderança na Shell. É uma 
companhia que investe nas pessoas e abre 
oportunidades para todos”, comentou.

Uma semana depois da comemoração com os 
funcionários, o Golden Room do Copacabana 
palace – o hotel mais tradicional do Brasil – abriu 
suas portas para uma celebração com parceiros 
externos. o evento teve a presença de 
representantes do setor de óleo e gás, entre 
executivos de grandes companhias, membros do 
governo, agências reguladoras e jornalistas.

A noite foi descontraída, marcada por reencontros 
entre amigos da indústria e colegas de trabalho. 
A atriz fernanda Montenegro foi a mestre de 
cerimônias, dividindo o palco com o Ceo do 
Grupo Shell, peter Voser, e com André Araujo. 

em seu discurso de boas-vindas, Araujo frisou o 
pioneirismo da empresa no Brasil, como o fato de 
ter abastecido o primeiro voo comercial no país e 
instalado a primeira bomba de combustíveis em 
Brasília. Já peter Voser ressaltou a importância do 
mercado brasileiro para a estratégia global da 
petroleira. o Ceo encerrou sua fala pedindo uma 
salva de palmas aos colaboradores que ajudaram 
a construir a companhia. 

A cerimônia foi encerrada com chave de ouro: um 
dueto de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que 
apresentaram um repertório de grandes sucessos. 
os músicos encheram o salão de energia, abrindo 
caminho para muitos centenários mais da  
Shell Brasil. 

7
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A atriz Fernanda Montenegro e o cEO do Grupo Shell, 
Peter Voser, comemoraram o centenário da Shell Brasil 
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01: convidados celebraram os 100 anos da Shell no Brasil
02: Gilberto Gil fez apresentação em noite de gala
03: A história da Shell transformou-se em cenário
04: Música sempre: grupo se apresentou no copacabana Palace
05: A juventude marcou presença nas festas do centenário
06: Funcionários assistiram ao espetáculo rock in rio - O Musical
07: Presidente da Shell Brasil, André Araujo deu as boas-vindas aos convidados

funcionÁrios, eXecutiVos da indÚstria, 
representantes do GoVerno e artistas 
coMeMoraraM o centenÁrio da sHell brasil
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08: Um dos eventos foi realizado na cidade das Artes, no rio de Janeiro
09 e 10: Alegria e descontração foram constantes nas comemorações
11: Eventos foram oportunidades para lembrar do passado e projetar o futuro
12: comemoração homenageou o time de funcionários da Shell Brasil
13: caetano Veloso cumprimentou o cEO do Grupo Shell, Peter Voser
14: Antes do show da dupla tropicalista, foi oferecido um jantar aos convidados
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“TODOS TêM AlGO PArA 
ENSINAr, NÃO IMPOrTA 
O cArGO NEM O TEMPO  
DE ExPErIêNcIA”
ANGElA GIErkENS 
SEcrETárIA ExEcUTIVA

cOM A cONchA NO cOrAÇÃO

“É UMA cOMPANhIA qUE INVESTE 
NAS PESSOAS. AS OPOrTUNIDADES 
ESTÃO ABErTAS A TODOS”
AMANDA ArGEMIrO DA SIlVA 
ASSISTENTE DE ExcElêNcIA 
OPErAcIONAl

“ExISTEM AS PESSOAS qUE VESTEM A cAMISA 
E AS PESSOAS qUE TêM UMA TATUAGEM DA 
ShEll NO cOrPO. cErTAMENTE,  FAÇO PArTE 
DO SEGUNDO GrUPO”
JOrGE SOlIS  
GErENTE DE IMPlEMENTAÇÃO DE PrODUTO
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joão carlos de luca   
presidente do ibp
“A Shell Brasil é uma marca extraordinária que traz altos 
padrões de segurança operacional e ambiental. Temos que 
tirar o chapéu pelo respeito, competência, dedicação e por 
acreditar tão fortemente no Brasil.”

Vasco dias 
presidente da raízen 
“A Shell desenvolveu e conquistou o 
pioneirismo no setor de petróleo e foi a 
primeira empresa a produzir gás no 
Brasil. expandiu suas atuações com a 
criação da Raízen, uma aposta que 
mostra seus investimentos em energias 
sustentáveis e biocombustíveis.”

eloi fernÁndez 
diretor-Geral da onip
“A experiência da Shell no Brasil é 
espetacular, tanto onshore como 
offshore. Ter uma empresa deste 
porte é uma grande contribuição 
para o mercado nacional e para  
o desenvolvimento do setor  
de óleo e gás.” 

o que eles falaM  
sobre a sHell brasil:

ceNteNÁRio Shell10
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josé forMiGli 
diretor de eXploração e  
produção da petrobras 
“o pioneirismo da Shell no segmento de 
exploração e produção (juntamente com a 
petrobras) e o sucesso da Raízen na área 
do etanol mostram que a companhia busca 
ter representatividade em todos os 
espectros, tornando-se uma das líderes 
mundiais do ramo da energia.”

Gilberto Gil  
MÚsico e coMpositor 

“A Shell foi uma das primeiras 
empresas a se preocupar com  
a responsabilidade social.  
Criou prêmios e apoiou festivais, 
reconhecendo novos talentos  
através do mérito e fomentando a 
cultura nacional. É uma atitude 
importante para toda a sociedade.”

Helder queiroz  
diretor da anp 

“É fundamental para o país ter uma 
empresa como a Shell, com larga 
experiência em Upstream e downstream. 
A companhia se mostrou mais que 
profícua em termos de criação de 
empregos e desenvolvimento tecnológico 
para o crescimento do setor.”

1111

Parte da construção do centenário da Shell, funcionários 
comemoraram as conquistas da empresa no Brasil
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efiCiêNCiA  
eM pRiMeiRo LUGAR
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Shell eco-MaRathoN 

Brincar de carrinho pode parecer 
coisa de criança para alguns, mas 
54 estudantes universitários 
brasileiros levaram a brincadeira a 
sério. durante cerca de seis meses, 
eles se dedicaram a construir o carro 
mais eficiente do mundo para 
participar da etapa americana da 
Shell eco-Marathon 2013. 

protótipos prontos, a prova de fogo 
aconteceu entre os dias 7 e 9 de 
abril, em Houston (eUA). Na 
ocasião, centenas de estudantes de 
cinco países das Américas (estados 
Unidos, México, Canadá, 
Guatemala e Brasil) exploraram os 
limites da eficiência energética. 

o estímulo para pensar novas 
possibilidades já inspirou milhares 
de novos engenheiros, que 
mergulharam nos estudos 
acadêmicos e alavancaram suas 
carreiras. o norte-americano Colin 
Hosli é um deles. engenheiro de 
perfuração em Águas profundas na 
Shell, ele ressalta a importância da 
eco-Marathon para aproximar, de 
forma pragmática, a teoria das salas 
de aula da prática do mercado. 

“Construir algo que nós mesmos 
desenhamos e ver nosso projeto 
tomar vida é o ponto alto para um 
engenheiro. os times que saem 
vitoriosos são aqueles que prestam 
atenção nos mínimos detalhes, assim 

estudantes do mundo 
todo encaram o desafio 
da shell eco-Marathon: 
pensar estratégias para 
diminuir o consumo de 
combustível nos veículos

ShEll WOrlD BrASIl | NotíciaS Shell 

como na vida profissional”, 
observa Hosli.

Verde e amarelo
o caminho até Houston, 
entretanto, não foi fácil para as 
equipes. As brasileiras 
eco-Veículo (Universidade de 
itajubá - Unifei), e³ 
(Universidade federal de Santa 
Catarina - UfSC) e eCofeT 
(Cefet-MG) enfrentaram 
adversidades desde a etapa 
de captação de patrocínio até 
minutos antes da corrida. os 
obstáculos e as conquistas 
fizeram da competição  “uma 
experiência inesquecível”,  
de acordo com os 
próprios participantes. 

“o tempo foi o maior desafio. 
foi a primeira vez que 
participamos e ficamos muito 
satisfeitos com nossa 
colocação. Atingimos a meta 
de 159 km/l e batemos nosso 
recorde, que era 122 km/l. 
Mas acredito que teríamos 
ficado na frente se não 
tivéssemos tantos problemas 
em cima da hora”, conta o 
estudante de engenharia 
Mecânica, Leandro Silva 
Bezerra, capitão da equipe. 

o clima amigável e a 
colaboração entre os 
adversários contribuíram para 
que a eCofeT conquistasse o 
quarto lugar na categoria 
protótipo etanol. “ficamos 
surpresos com as equipes 
estrangeiras, todas muito 
prestativas. Nos explicaram 
algumas coisas e emprestaram 
algumas ferramentas”,  
lembra o capitão. 
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RoaD to houStoN
quer conhecer a trajetória das equipes até a etapa 
americana da Shell Eco-Marathon 2013? Acesse o link 
abaixo ou escaneie o qr code com seu smartphone e 
assista ao documentário produzido pela Shell.

 http://www.shell.com/global/environment-society/ 
ecomarathon/events/americas/fan-zone/road-to-houston.html

os tiMes que saeM Vitoriosos são aqueles que  
prestaM atenção nos MíniMos detalHes, assiM  
coMo na Vida profissional.

colin Hosli, eX-participante e atual enGenHeiro  
de perfuração de ÁGuas profundas da sHell

01: A equipe E³, da Universidade Federal de Santa catarina, teve sua 
trajetória documentada na produção “road to houston” 

02: Os veteranos da Unifei conquistaram o sétimo lugar com seu protótipo 
de bateria elétrica 

03: Alunos do cEFET-MG enfrentaram problemas momentos  
antes da corrida

dos testes nas pistas para a realidade das ruas

as premissas utilizadas na shell eco-Marathon rompem as fronteiras entre a 
teoria e a prática. Veja, abaixo, algumas regras básicas para  economizar 
combustível que podem fazer parte do dia a dia:

• Um dos fatores que mais contribui para o consumo de combustível 
é a baixa pressão dos pneus. portanto, não esqueça de  
calibrá-los periodicamente.

• Mantenha a manutenção de filtros de ar e de combustível em dia, de acordo  
com o recomendado pelo fabricante.

• Livre-se do excesso de peso. Quanto mais pesado estiver o veículo, mais 
combustível ele vai consumir.

• Evite acelerações desnecessárias. Tente manter uma velocidade constante.

• Ao trocar de marchas, não estique demais o motor. Geralmente, o  
conta-giros mostra o momento ideal para trocar a marcha. fique atento!

*fonte: Henrique pereira, membro da comissão técnica de Motores ciclo otto da sae brasil.

03
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equipe instituição de ensino país Categoria Resultado

Alerion Supermileage Laval University Canadá protótipo Gasolina 1524,7 km/l

Mater dei Supermileage Mater dei High School eUA protótipo Bateria 965,8 kWh

G-Arrows Sullivan High School eUA protótipo diesel 617,8 km/l

Knights Alden-Conger High School eUA protótipo etanol 671,5 km/l

H2 eco-Challengers University of Colorado eUA protótipo Hidrogênio  87,1 kWh

Knights 4 Alden-Conger eUA protótipo Biodiesel 432,6 km/l

purdue Solar Racing purdue University eUA Conceito Urbano Bateria elétrica 125,8 km/kWh

Louisiana Tech eco-Car Louisiana Tech University eUA Conceito Urbano diesel 134,3 km/l

Warsaw Super Mileage Team Warsaw Area Career Center eUA Conceito Urbano Biodiesel 51 km/l

Mater dei Supermileage Team Mater dei High School eUA Conceito Urbano Gasolina 361 km/l

CNS performance engineering Team Cicero-North Syracuse eUA Conceito Urbano Hidrogênio 42,8 km/kWh  

Além de competir, a equipe UfSC 
de eficiência energética (e³) 
participou do documentário Road to 
Houston (acesse o filme pelo QR 
Code), disponível no Youtube e no 
site da Shell Global. 

o vídeo registrou a trajetória do 
time que não conseguiu completar a 
prova. Uma batida arrancou a roda 
dianteira esquerda do veículo Arara 
Azul. Mesmo com os percalços, a 
equipe não descarta a possibilidade 
de voltar na edição 2014. 

“A iniciativa da Shell é fantástica. 
Além de promover a 
sustentabilidade, incentiva os alunos 
a fazer algo totalmente prático 
dentro da instituição de ensino”, 
comenta o estudante de engenharia 
Mecânica Rodrigo fendrich Magri, 
um dos capitães da e³. 

para ele, a Shell eco-Marathon 
desperta a vontade de buscar 
conhecimento e novas formas  
de alcançar seus objetivos.

Sobre a competição
A Shell busca atender à 
crescente demanda por energia 
do mundo de forma responsável. 
para se preparar para os 
desafios ambientais, a empresa 
aposta na tecnologia e na 
inovação e convida 
 estudantes universitários e  
de ensino Médio de diversos 
países do mundo a pensar  
em soluções energéticas. 

Criada em 1939, a Shell 
eco-Marathon inicialmente 
envolvia apenas funcionários da 
anglo-holandesa. Hoje, o 
concurso é divido em três etapas: 
Américas, europa e Ásia. Nelas, 
os alunos concorrem nas 
categorias protótipo e Urban 
Concept (Conceito Urbano). A 
oitava edição americana já está 
marcada para os dias 24 a 27 
de abril de 2014, novamente nas 
ruas de Houston (eUA).

trajetória docuMentada

conHeça os Vencedores da etapa aMericana da sHell eco-MaratHon 2013

14 Shell eco-MaRathoN

Superando os limites

Veteranos na eco-Marathon, os acadêmicos da 
Unifei pretendem melhorar a eficiência do protótipo 
de bateria elétrica para a próxima edição. Apesar 
de terem batido a própria marca, percorrendo 190 
quilômetros por quilowatt/hora (a marca anterior 
era de 170km/kWh), o capitão geral da equipe, 
diogo Cesar Santos de Moura, aluno de 
engenharia elétrica, quer ir além do sétimo lugar 
conquistado em 2013. 

“Avançamos um pouco, mas vimos que os demais 
times melhoraram muito a performance”, comentou. 
diogo também acredita que competir em outras 
categorias seja o próximo passo para a equipe. 
“pretendemos entrar em novas disputas, com outros 
carros. Vamos fazer o possível para continuar 
competindo, pois é uma experiência muito 
satisfatória”, afirma.

para grande parte dos estudantes, porém, a 
colocação não foi mais valiosa que a experiência 
de participar de um projeto tão rico para a 
formação profissional. Habilidades como 
liderança, resiliência, proatividade também 
afloraram durante o período de preparação. A 
contribuição da Shell em suas carreiras irá muito 
além do pódio.

o capitão da equipe da Unifei ressalta a 
importãncia de fazer parte de uma competição 
como a Shell eco-Marathon: “Não se faz 
graduação somente na sala de aula. partipar de 
competições de alto nível como essa é uma 
experiência incrível além de um diferencial para 
nossas carreiras”. 
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A Shell Brasil participou, no dia 5 de junho, 
em Vitória (eS), do encontro empresarial. o 
evento teve por objetivo fortalecer a 
indústria regional de bens e serviços e 
aproximá-la das oportunidades do setor  
de óleo e gás. 

estiveram presentes membros da prestadora 
de serviços Schlumberger; da federação 
das indústrias do espírito Santo (fiNdeS); 
da Secretaria de desenvolvimento do eS; e 
60 empreendedores participantes do 
programa de desenvolvimento de 
fornecedores do estado (pdf-eS).  

o Banco Nacional de desenvolvimento 
econômico e Social (BNdeS) aproveitou a 
oportunidade para dialogar sobre as 
possibilidades de linhas de crédito e, 
juntamente com a financiadora de estudos 
e projetos (fiNep), reforçar a política 
pública de fomento às empresas brasileiras.

A colaboração da Shell ficou a cargo de 
Carlos Montagna, gerente de Coordenação 
de Upstream; flavio Rodrigues, gerente de 
Relações com Governo e Assuntos 
Regulatórios; e do  gerente de 
desenvolvimento do Mercado de 
fornecedores da Shell Brasil, Marcelo Mofati, 
que, em sua apresentação, destacou os novos 
investimentos para a fase 2 de BC-10. 

“esta nova etapa mostra o quanto a 
companhia buscou inovações tecnológicas 
a fim de melhorar e qualificar a atividade 
de exploração e produção no estado”, 
destacou Marcelo. de acordo com ele, 
serão sete novos poços produtores, quatro 
injetores e ainda será usada uma das 
sondas mais modernas do mundo.

estímulos à economia 
diante de um horizonte promissor para o 
segmento, o evento foi uma forma de 
conscientizar os pequenos fornecedores da 
necessidade de investir na cadeia produtiva 
e na capacitação de pessoas. A Shell 
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Negócios em alta
pequenas e médias empresas capixabas recebem apoio 
de executivos da shell

apoia o desenvolvimento regional, o que 
envolve a cadeia de suprimentos e serviços 
e contribui para a prosperidade  
econômica da área.

“Não queremos conteúdo local a qualquer 
preço, precisamos de parceiros competitivos. 
Não olhamos estas empresas como um fim, 
mas como um meio para atingirmos uma 
vantagem no mercado”, disse Marcelo Mofati.

A política de priorizar fornecedores locais é 
vista pela organização Nacional da 
indústria do petróleo (oNip) como 
instrumento fundamental para proporcionar 
crescimento e sustentabilidade. Na primeira 
fase do parque das Conchas, na Bacia de 
Campos, a anglo-holandesa investiu em 
pequenas e médias empresas da região, 
que representaram 35% das contratações.

Performance social
pensando na geração de renda e empregos, a 
Shell Brasil levará ao espírito Santo o iniciativa 
empreendedora. o programa, concebido em 
parceria com o Centro integrado de estudos e 
programas de desenvolvimento Sustentável 
(CiedS), tem como foco buscar 
empreendedores que almejem entrar na área 
de óleo e gás e ajudá-los em sua estruturação, 
avaliando sua gestão.

“percebemos que os pequenos 
empreendedores têm grande dificuldade 
em gestão e é nessa área que queremos 
atuar”, comentou Loren Almeida, 
supervisora do Shell iniciativa 
empreendedora pelo CiedS. 

Segundo ela, é preciso estimular a cultura 
da sustentabilidade e da inovação na 
formação de líderes empresariais 
comprometidos com a construção de uma 
sociedade melhor. 

Ao final do projeto, os participantes receberão 
o Selo de empreendimento Sustentável, após 
passarem por uma auditoria. 

4 caMPoS  
DE ExPlOrAÇÃO FOrMAM O 
chAMADO PArqUE DAS cONchAS: 
ArGONAUTA, OSTrA, ABAlONE E 
NAUTIlUS 

11 NOVOS POÇOS 
ESTÃO SENDO PErFUrADOS, SENDO  
7 PrODUTOrES E 4 INJETOrES

45 MIl BArrIS DE PETrólEO 
SÃO PrODUzIDOS DIArIAMENTE

US$2,5 BIlhõES 
Já FOrAM  
INVESTIDOS NO ESTADO

r$170 MIlhõES  
EM SErVIÇOS E MATErIAIS lOcAIS 
FOrAM cOMPrADOS PElA 
cOMPANhIA APENAS EM 2012

coNteúDo local

nÚMeros da presença 
da sHell brasil no es

O Encontro Empresarial reuniu grandes nomes da 
indústria de óleo e gás, além de pequenos e médios 
empreendedores capixabas 
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Atualmente, somos 7,2 bilhões de 
pessoas dividindo os recursos do 
planeta e, até 2050, esse número 
chegará a 9,6 bilhões, de acordo 
com estimativas da organização das 
Nações Unidas (oNU). o acentuado 
crescimento demográfico implicará 
uma demanda mundial de água, 
alimentos e energia até 50% superior 
à atual. É preciso pensar 
estrategicamente as escolhas do 
presente a fim de preparar o planeta 
para condições cada vez mais 
desafiadoras do futuro. 

Há 40 anos, a Shell baliza suas 
decisões de negócios em estudos 
sobre as tendências que possivelmente 
moldarão o mundo. eles são 
compilados na publicação Cenários, 
elaborada por uma equipe de 
especialistas em economia, 
sustentabilidade, política e energia  
do Grupo Shell.

o início de julho foi marcado pelo 
lançamento da versão em português 
de Cenários sob Novas Lentes, que 
prevê duas perspectivas denominadas 
Montanhas e oceanos (veja mais na 
página 18). Cada cenário tem 
características sociais, econômicas  
e políticas distintas, que trarão 
consequências para o 
desenvolvimento da energia  
no próximo século.

palestras em Brasília, São paulo e Rio 
de Janeiro tiveram a presença do líder 
do time de Análise energética da  
Shell Global, Wim Thomas. ele 
explica que ambos os cenários 
apresentados devem coexistir.

“Mais de 200 pessoas cooperaram 
para a produção desse material, 
simplificado em duas lentes. 
Compreendemos que o futuro real  
não será constituído exclusivamente 
por um ou outro cenário, mas terá 
elementos de ambos, mesmo que as 
tendências de um se mostrem mais 
fortes”, avalia o especialista.

no Mundo atual, 
ninGuéM conseGue 
decidir nada 
sozinHo. é preciso 
articular parcerias.

andré araujo  
presidente da sHell brasil
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Êxodo rural

As previsões no campo do 
desenvolvimento urbano acendem a 
luz vermelha da eficiência energética. 
estima-se que, até 2050, cerca de três 
quartos da população mundial estejam 
vivendo em centros urbanos e 
transformem pequenas cidades em 
metrópoles. A energia consumida por 
essas áreas, que hoje representa 66% 
do total produzido, pode chegar a 
quase 80% dentro de alguns anos. 

para encontrar soluções, o presidente 
da Shell Brasil, André Araujo – que 
participou do lançamento dos novos 
cenários em Brasília e no Rio de 
Janeiro – ressalta a importância de 
compartilhar essas projeções com os 
diversos setores da indústria, do 
governo e da sociedade. 

“No mundo atual, ninguém consegue 
decidir nada sozinho. É preciso 
articular parcerias. Nossa estratégia 
prioriza o engajamento de diversas 
esferas na busca por informações, 
sempre de forma transparente. essa é 
uma das razões pelas quais 
compartilhamos os Cenários com a 
sociedade”, afirma.

ShEll lANÇA ‘cENárIOS SOB NOVAS 
lENTES’ E SUGErE DOIS PANOrAMAS 
PrOVáVEIS PArA O MUNDO DE 2100



MoNtaNhaS
É um mundo com estados mais 
centralizadores, em que os detentores do 
poder trabalham para manter sua influência. 
por agir cautelosamente, o sistema 
econômico é pouco dinâmico e reprime a 
mobilidade social. Mesmo com 
investimentos públicos, a ausência de 
reformas estruturais e financeiras desacelera 
o crescimento do piB e desestimula o 
comércio em países em desenvolvimento. A 
expansão econômica moderada alivia 
parte da pressão da demanda por energia.

conHeça as particularidades de cada 
cenÁrio: MontanHas  e oceanos
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energia 

o sistema energético global é 
renovado por uma nova “espinha 
dorsal de gás”, formada pelo xisto 
betuminoso e pelo metano das jazidas 
de carvão. Há políticas de incentivo 
para a tecnologia, que possibilitam um 
bem-sucedido processo de exploração 
de novas reservas de gás por meio do 
fracking, o fraturamento de rochas por 
pressão hidráulica. 

o gás de xisto e o metano das jazidas de 
carvão respondem por mais de 15% da 
produção mundial e têm potencial de 
aumentar para 40%. estima-se que a base 
total de recursos seja equivalente a cerca de 
100 anos do consumo global atual. Na 
década de 2030, o gás natural torna-se a 
maior fonte global de energia primária e 
substitui o carvão na busca pela redução 
das emissões de Co2.

o hidrogênio é finalmente trazido ao mix 
convencional de combustíveis, após surgir 
nos anos 1990 como uma alternativa 

promissora e cair no esquecimento menos 
de uma década depois. Sua produção é 
cada vez mais integrada ao sistema de 
eletricidade e sua utilização passa a ser 
majoritariamente para transporte e 
geração de energia. 

Com os avanços das fontes alternativas, a 
produção de combustíveis líquidos é 
limitada. enquanto o preço do petróleo 
permanece moderado, os países detentores 
de grandes reservas começam a sofrer com 
rendas reduzidas, e a oferta é restringida.

transportes 

o desenvolvimento de cidades mais compactas reduz o 
tempo de viagem e a população passa a dar preferência 
ao transporte público. Além disso, são impostas políticas 
de economia de combustível para os veículos, uma vez 
que a substituição do petróleo no sistema rodoviário 
torna-se um objetivo mundial. 

Até o fim do século, a disseminação do hidrogênio 
faz com que a demanda por petróleo seja apenas 
para viagens longas e pesadas. A eficiência 
energética é atingida com veículos elétricos e 
híbridos de hidrogênio recarregáveis.

Descarbonização

As emissões de Co2 continuam 
crescendo até a década de 2020, 
embora o desenvolvimento econômico 
moderado impacte essa trajetória. o 
aumento da contribuição da energia 
nuclear e da biomassa viabiliza a 
geração de energia neutra em 
carbono. A incorporação da 
tecnologia de Captura e 
Armazenamento de Carbono nas 
décadas seguintes passa a ser um 
componente fundamental para a 
gestão das emissões globais.

A produção de biocombustíveis de 
segunda geração reduz a concentração 
de gases de efeito estufa na atmosfera. 
A geração de energia passa a ser 
totalmente limpa até 2060. No entanto, 
por causa do acúmulo de emissões, o 
aumento da temperatura média global 
ultrapassa a meta atual de 2°C.

caPa18
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Descarbonização

A importância do carvão na geração de energia e o 
uso do petróleo no transporte acompanham o 
crescimento contínuo das emissões de gases do efeito 
estufa até 2050, quando, após uma série de eventos 
climáticos extremos, são realizadas mais pesquisas em 
tecnologia. A mitigação de Co2 é acrescentada à 
lista de prioridades urgentes a partir de 2060.

A aplicação da tecnologia de Captura e 
Armazenamento de Carbono em usinas de biomassa 
e biocombustível é a primeira contribuição para 
reduzir as concentrações de dióxido de carbono na 
atmosfera. o setor de eletricidade torna-se neutro em 
carbono em 2090. As contínuas emissões dos 
setores de transporte e industrial - mais difíceis de 
serem reduzidas - começam a ser contrabalançadas 
na década de 2070.

oceaNoS
este cenário é caracterizado  
por governos mais dinâmicos e 
descentralização do poder, 
representado por uma elite 
intelectual e acadêmica que 
promove uma grande onda de 
reformas. pressões envolvendo 
recursos como alimentos, água e 
energia tornam-se foco de tensões 
sociais e políticas. Como o setor 
de gás não se desenvolve como o 
esperado, combustíveis líquidos e 
carvão continuam exercendo um 
importante papel no mix de 
energia, até a ascensão da  
fonte solar na segunda metade  
do século.

decepções com os resultados da exploração do 
xisto betuminoso e do metano das jazidas de 
carvão e a baixa produção de petróleo 
aumentam os preços do óleo e do gás. A atual 
conjuntura incentiva a produção de 
biocombustíveis, cujo crescimento é estável até 
2050, quando a produção da segunda 
geração atinge o patamar dos biocombustíveis 
de primeira geração.

A alta dos preços do petróleo estimula o uso 
eficiente da energia. Até o fim do século, um 
terço das matérias-primas químicas pode vir da 
reciclagem, aumentando a eficiência energética 
do setor da indústria pesada global em 80%. A 
biomassa se torna uma das opções mais 
valorizadas no transporte e passa a ser 
produzida comercialmente e a suprir quase um 
quinto da energia primária total. 

em muitos países, a alta dos 
preços e o envelhecimento da 
população levam a uma 
redução do número de veículos. 
o mercado rodoviário global 
de passageiros busca 
alternativas para os 
combustíveis líquidos e avanços 
tecnológicos para motores de 
combustão interna, ao mesmo 
tempo em que outros ganhos de 
eficiência mantêm a 
supremacia da gasolina  
e do diesel. Até meados do 
século, os combustíveis líquidos 
ainda são responsáveis por 
70% do transporte rodoviário 
de passageiros.

A longo prazo, os biocombustíveis 
passam a satisfazer cerca de dois 
terços de toda a demanda de 
transporte por combustíveis 
líquidos. o petróleo começa  
a ser usado majoritariamente como 
matéria-prima petroquímica e seu 
valor tende a subir. 

transportes
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energia 

Até 2100, a energia solar fotovoltaica 
alcança a posição de principal fonte de 
energia primária no cenário mundial. o 
aumento da demanda eleva os preços de 
manutenção da rede, e os usuários finais 
desenvolvem soluções de armazenamento. 
enquanto alguns concentram a captação 
em baterias, pequenas comunidades criam 
redes solares cooperativas. 

Apesar do impacto ambiental, o carvão 
continua sendo a fonte de segurança 
energética mais barata até meados do 
século. entretanto, a incidência de eventos 
climáticos extremos leva a acordos políticos 
que freiam sua produção, retomada 
posteriormente devido ao surgimento de 
novos países emergentes.



Ao mesmo tempo em que o 
desenvolvimento econômico 
aumenta o padrão de vida, 
impõe uma série de pressões 
ambientais, financeiras, 
políticas e sociais. O 
crescimento do consumo está 
diretamente atrelado ao 
aumento da demanda por 
recursos naturais.

•Em Montanhas

O prolongamento de acordos 
institucionais que favorecem os 
já privilegiados prejudicam o 
dinamismo econômico. A 
educação é monopolizada pelos 
mais abastados e os índices de 
desigualdade são altos.

•Em Oceanos

Em resposta às crescentes 
frustrações da classe média, são 
iniciadas ou aceleradas 
reformas institucionais nos 
sistemas político, fiscal, jurídico 
e financeiro. A força das 
economias em desenvolvimento 
estimula as mais avançadas. 
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paradoXo da prosperidade

caPacaPa

paradoXos
A forma como governos e cidadãos 
enfrentarão estes três paradoxos será 
crucial na definição de cada cenário.

o MuNDo eM 2100
conheça a equipe por trás dos cenários  
da Shell e saiba mais sobre as previsões  
acessando o link abaixo ou escaneando  
o qr code com seu smartphone

 http://www.shell.com/bra/future-energy/ 
   scenarios.html

o cresciMento do consuMo estÁ 
diretaMente atrelado ao auMento  
da deManda por recursos naturais.
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Montanhas e Oceanos são metáforas que 
representam duas projeções até o ano 2100, 

publicadas no livro “cenários sob Novas lentes” 
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A conectividade facilita a expressão 
individual, mas também coloca em 
risco a propriedade intelectual. O uso 
da tecnologia de informação é um 
determinante da globalização, 
dissemina prosperidade e gera 
desafios de liderança. 

•Em Montanhas

Os governos têm mais controle sobre a 
internet, com base em argumentos 
econômicos e de segurança. O desejo de 
liberdade de informação e justiça social 
alimentam manifestações periódicas que 
envolvem jovens de todo o mundo. 

•Em Oceanos

A internet é difundida, aprofundada e 
permanece aberta. A conectividade 
aumenta a capacidade de melhorar a 
coordenação científica, de negócios, 
financeira e da cadeia de fornecimento.

paradoXo da 
conectiVidade

Os governos têm dificuldade de 
acompanhar a velocidade das mudanças 
contemporâneas e, quanto maiores e mais 
técnicos são os problemas enfrentados pela 
sociedade, menor a possibilidade de uma 
solução unilateral. 

•Em Montanhas

Os líderes são provenientes de uma classe rica, 
e, para aqueles oriundos de camadas inferiores, 
há poucos caminhos por não terem acesso à 
educação. como os grupos de interesse são 
relativamente limitados, as mudanças políticas 
tendem a ser menos abrangentes.

•Em Oceanos

Os líderes começam a emergir das classes 
médias para representar interesses mais 
amplos. Alguns membros das camadas 
privilegiadas reconhecem a importância 
prática e moral de investir mais em justiça 
social, o que leva a reformas profundas. 

paradoXo da liderança



Criada para divulgar eventos e novos artistas, a 
Candeeiro produção Cultural não tinha ambições 
lucrativas. Responsável pelo projeto, Ana paula da Cruz 
Santos sequer achava que seria possível obter algum 
retorno financeiro com ele. Hoje, ela pensa diferente. 
depois de ser um dos destaques do programa Shell 
iniciativa Jovem – que oferece capacitação, suporte e 
estímulo a redes de relacionamentos sustentáveis para 
que jovens desenvolvam seus negócios –, ela dá os 
primeiros passos para tornar seu negócio independente e 
sustentável  e planeja triplicar suas atividades.

No dia 17 de maio, Ana paula e outros seis 
empreendedores (veja box ao lado) receberam a 
honraria máxima do programa: o Selo de 
empreendimentos Sustentáveis 2013, entregue em 
um evento de comemoração no Cine Botequim, no 
Centro do Rio de Janeiro. A chancela agrega valores 
de sustentabilidade aos produtos e serviços, que 
ganham força e credibilidade no mercado. 

Nesta edição do iniciativa Jovem, 12 dos 24 jovens que 
concluíram o plano de Negócios tiveram seus 
empreendimentos auditados segundo aspectos sociais, 
ambientais e econômicos para concorrer ao selo. 

“esse programa é um catalisador de oportunidades para 
os jovens empreendedores”, aponta o gerente  
de projeto do programa, Leonardo filardi. “Todos 
compreendem que o selo de sustentabilidade é a grande 
proposta de valor do projeto. estes sete vencedores vão 
chegar ao mercado com essa chancela da Shell capaz 
de atrair clientes, parceiros e investidores”, afirma. 

Sucesso à vista

Além de incentivar boas ideias e jovens talentos, o Shell 
iniciativa Jovem ajuda seus participantes a encarar um 
mercado altamente competitivo: hoje, 28% – quase um 
terço – das empresas abertas no estado do Rio de Janeiro 
fracassam nos seus dois primeiros anos, segundo dados do 

Sebrae. por isso mesmo, os empreendedores 
selecionados pelo programa são incentivados a 
avaliar seus projetos, recebem orientações de 
especialistas e expõem suas ideias em feiras de 
negócios. o selo é a prova final de um projeto 
sólido e, acima de tudo, sustentável. 

“Sustentabilidade é construir o presente sem 
comprometer o futuro. Apenas sete em cerca de 
mil inscritos conseguiram chegar até aqui”, disse o 
diretor de Assuntos externos para a América Latina 
da Shell do Brasil, fabio Caldas. “isso mostra o 
rigor do nosso processo e a perseverança destes 
empreendedores. espero que tenhamos 
contribuído para o desenvolvimento de  
todos eles e do próprio país”. 

em seus 11 anos no Brasil, o programa tem 
vários exemplos de sucesso, como a 
agência de publicidade Biruta ideias 
Mirabolantes e a Coco Legal, que 
comercializa e distribui água de coco no 
Rio de Janeiro. espelhados neles, os 
vencedores desta edição do Shell iniciativa 
Jovem querem agora provar que podem 
levar suas ideias adiante. 

“eu e meus sócios tínhamos a ideia de fazer uma 
empresa especializada em marketing de utilidade, 
que usa a propaganda de uma forma positiva 
para o público. Mas nós não sabíamos por onde 
começar”, conta Marcelo ferraz, que recebeu o 
Selo de Sustentabilidade com o projeto da 
interessa Marketing de Utilidade. “os contatos e o 
suporte que recebemos abriram muitas portas. 
participar do Shell iniciativa Jovem não é uma 
garantia de sucesso, mas com certeza é a 
maneira de entrar no mercado com o pé direito e 
nos dá uma vantagem enorme”, entusiasma-se. 

eMpReeNdedoRiSMo 
SUSTeNTÁVeL
DESTAqUES DO ShEll 
INIcIATIVA JOVEM 
rEcEBEM O SElO DE 
SUSTENTABIlIDADE E 
ENTrAM NO MErcADO 
cOM A chANcElA DA 
MArcA DA cONchA

leonardo Filardi apresenta os ganhadores do Selo
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esse proGraMa é uM catalisador  
de oportunidades para os  
joVens eMpreendedores.

leonardo filardi, Gerente de projeto do sHell iniciatiVa joVeM
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enquanto os participantes da edição de 2012 recebiam o Selo de 
Sustentabilidade, o Shell iniciativa Jovem 2013 dava sua largada. o número 
de inscrições este ano foi 67,5% superior ao do ano anterior, com 1.630 
projetos, e 80 deles foram selecionados para participar do programa.

A aula inaugural foi realizada no dia 7 de maio, no auditório da firjan 
(federação das indústrias do estado do Rio de Janeiro), no Centro (RJ), e 
contou com palestras de felix Silva (escol@ 24h) e Ricardo Veríssimo 
(integrante da Rede do iniciativa Jovem), além da participação de 
representantes da Shell e do Centro integrado de estudos e programas de 
desenvolvimento Sustentável (CiedS).

em seus 11 anos de atuação no país, mais de 800 jovens foram beneficiados 
pelo Shell iniciativa Jovem. ele é a versão brasileira do Shell LiveWiRe 
international, programa de investimento social que nasceu na escócia em 
1982 e se espalhou pelo mundo inteiro. 

iniciatiVa joVeM 2013

Vencedores do selo de sustentabilidade 2012

empreendedor empresa

Ana paula da Cruz Santos Candeeiro produção Cultural

daniel zandoná Colaborativa

izabel Ragoni Leve Gourmet

Luana Ribeiro Landrini Lola Manola Acessórios

Lucio Neves Bairral dias Ação 5 Soluções esportivas

Marceli Tavares da Rosa Vida & Saúde Clube

Marcelo Martins ferraz interessa Marketing de Utilidade

Acima, os contemplados da noite 
comemoram a chancela da Shell 
em seus empreendimentos. Ao 
lado,  o diretor de Assuntos 
Externos para a América latina, 
Fabio caldas, fala sobre a 
importância da sustentabilidade
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Um levantamento realizado pela Robert 
Half, empresa de recrutamento 
especializado, mostrou que o principal 
desafio para 44,4% das companhias de 
petróleo e gás, com atividades no Brasil, 
é a escassez de profissionais 
qualificados. diante dessa realidade, o 
mercado tem buscado novas formas de 
ampliar a oferta de mão de obra 
experiente e especializada. 

Uma das iniciativas é o Ciência sem 
fronteiras, programa desenvolvido pelo 
governo federal que conta com o apoio 
da Shell e de outras empresas para fazer 
frente ao aumento da demanda por 
recursos humanos. dentro do escopo 
desse projeto, a Shell anunciou um aporte 
de cerca de US$ 4,5 milhões para a 
oferta de 150 bolsas de graduação e 
pós-graduação nas melhores instituições 
internacionais de ensino. 

A ideia é que os contemplados voltem 
ao Brasil para aplicar os novos 
conhecimentos. Além disso, a Shell 
oferecerá a 10% desses profissionais a 
oportunidade de estagiar em uma das 
unidades da empresa no país em que 
estarão fazendo o curso. 

histórico

desde que foi lançado, em 2011, o 
programa é acompanhado de perto por 
flavio Rodrigues, diretor de Relações com 
Governo e Assuntos Regulatórios, e pelo 
country chair e presidente da Shell Brasil, 
André Araujo. eles contam que a 
oportunidade de apoiar o Ciência sem 
fronteiras veio com a alocação de parte 
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ShEll ANUNcIA 
INVESTIMENTO DE 
US$ 4,5 MIlhõES EM 
PrOGrAMA DE 
cAPAcITAÇÃO DO 
GOVErNO FEDErAl 
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da verba de pesquisa e desenvolvimento (R&d, 
na sigla em inglês) da empresa. A expectativa é 
que a iniciativa renderá bons frutos ao capacitar 
pessoas para o mercado de trabalho brasileiro.

“esperamos que parte desses benefícios 
possa se reverter em termos de recrutamento 
de pessoas para os projetos da Shell. 
Vamos ter um sistema de mentores que 
ajudará os estudantes a pensar nos 
desenvolvimentos profissional e acadêmico 
de suas carreiras”, comenta Rodrigues.

Demanda em ascensão

de acordo com dados da Agência 
Nacional do petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANp), de 2002 a 2011, a 
produção de petróleo no Brasil cresceu de 
1,4 milhão para mais de 2 milhões de 
barris por dia. No mesmo período, a renda 
anual gerada pela exportação de derivados 
foi de US$ 1,69 milhão para  
US$ 21,7 milhões.

Até 2015, a indústria de óleo e gás deve 
responder por quase dois terços dos 
investimentos na indústria nacional. 
Segundo estimativa da petrobras, a 
demanda brasileira por derivados de 
petróleo deverá crescer 4,2% ao ano até 
2020 e a produção poderá chegar a 5,4 
milhões de barris por dia, aumento de 
145% em relação a 2013. A expectativa 
do crescimento para o gás natural é  
ainda maior: 165%. 

Apesar do potencial, existe uma carência 
de profissionais especializados em 
algumas áreas, avalia Rodrigues: “Se 
olharmos a demanda futura, o setor de 
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óleo e gás será um dos grandes 
responsáveis pela necessidade de 
absorver mão de obra. A Shell 
conhece a carência da indústria  
e vem trabalhando para habilitar e 
reter os talentos necessários para 
entregar seus projetos”.

A intenção da empresa é absorver esses 
profissionais, ou parte deles, uma vez 
que eles retornem ao país. “esperamos 
obter um nível de informação e 
proximidade para que eles considerem 
a Shell como primeira opção em termos 
de oportunidade no Brasil ou até em 
uma carreira internacional. poucas 
empresas têm uma capilaridade e 
abrangência tão grande como a nossa”, 
analisa flavio Rodrigues.

Sobre o ciência sem Fronteiras

o Ciência sem fronteiras busca 
promover consolidação, expansão  
e internacionalização da ciência e 
tecnologia por meio do intercâmbio  
de estudantes, que recebem bolsas  
do CApeS e do CNpq, instituições  
de fomento dos Ministérios da 
Ciência, Tecnologia e inovação e  
da educação, respectivamente. 

dentro de um período de quatro  
anos, está prevista a utilização de  
até 101 mil bolsas de graduação,  
pós-graduação e doutorado no  
exterior, com a finalidade de manter 
contato com sistemas educacionais 
competitivos em relação à tecnologia 
e à inovação.  

Os cursos contemplados serão de carreiras que possiblitem 
atuação na área de Upstream

o setor de óleo e gás 
será um dos grandes 
responsáveis pela 
necessidade de 
absorver mão de obra.

Flavio rodrigues, Diretor de relações 
com Governo e Assuntos regulatórios

os cursos profissionais, anteriores ao estágio, terão 
foco em carreiras que possibilitem a atuação na área 
de Upstream – exploração, desenvolvimento e 
produção. Alunos de todas as universidades do Brasil 
poderão se candidatar à chamada pública, que 
acontecerá ainda este ano.

depois de selecionados para participar dos cursos, 
cerca de 10% dos estudantes serão convidados para 
fazer parte do programa de estágio, com início 
programado para 2014. 

Com carga horária variável de acordo com a região, eles 
terão a oportunidade de aproveitar as férias de verão para 
colocar em prática a teoria aprendida nas salas de aula.

A gerente de Recrutamento, Rachel Nascimento, destaca 
outro benefício oferecido com exclusividade pela Shell 
Brasil: a Mentoria. Nessa iniciativa, o estudante é 
acompanhado por um executivo da empresa.

“os mentores, executivos da Shell Brasil, poderão 
auxiliá-los a entender como as organizações privadas 
funcionam, estimular o networking e fortalecer a 
autoconfiança para lidar com oportunidades e 
desafios do mercado de trabalho”, destaca. 

o processo de seleção para a Mentoria será aberto a 
todos os estudantes selecionados para os cursos. o 
objetivo é focar nas habilidades menos tangíveis que 
permitam que os estudantes entrem e/ou retornem 
para a vida profissional mais qualificados como líderes 
ou contribuintes individuais.

iMpleMentação
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dose dupla
ShEll MANTÉM, 
SIMUlTANEAMENTE, 
DUAS SONDAS EM 
OPErAÇÃO NO 
BrASIl: NOBlE MAx 
SMITh, EM BIJUPIrá & 
SAlEMA, E BUlly II,  
NO PArqUE  
DAS cONchAS 

Recém-chegada ao Brasil, a sonda 
Noble Max Smith já iniciou suas 
operações na Bacia de Campos, 
onde passará os próximos meses, a 
serviço da Shell, nas áreas de Bijupirá 
& Salema. A unidade busca um 
redesenvolvimento do campo, com o 
aumento da produtividade na área.

Semissubmersível, com capacidade 
para atingir até 7.600 metros de 
profundidade, em lâminas d’água de 
até 2.100 m, a Max Smith já realizou 
duas operações de intervenção de 
poços em Bijupirá, em março, e 
deverá perfurar três novos poços na 
área, além de um em Salema. 

A unidade se junta à Noble Bully ii, 
utilizada há mais de um ano na 
segunda fase de desenvolvimento do 
parque das Conchas (BC-10) para a 
perfuração de 11 poços, dos quais 
quatro já foram finalizados. 

tecNologia26

o momento é importante para a 
carteira de projetos da Shell. Será o 
período mais extenso no qual a 
empresa opera, simultaneamente, 
duas sondas no país: mais de um ano. 

A decisão comprova, na opinião do 
gerente geral de operações em 
poços, Suheyl ozyigit, o interesse e o 
comprometimento da companhia com 
o Brasil, considerado uma região 
estratégica para a empresa. “Ter duas 
unidades trabalhando ao mesmo 
tempo por um longo período será um 
importante marco para as nossas 
atividades”, comenta.

Historicamente, a empresa já contou 
com duas unidades operando 
simultaneamente em terras brasileiras 
em outras ocasiões. em 2010, por 
exemplo, a Arctic i e a drillMax 
fizeram campanhas em blocos da 
companhia. No entanto, segundo 

ozyigit, até hoje o período mais longo 
foi de aproximadamente quatro meses, 
quando, em meados de 2012, as 
unidades Clyde Boudreaux (BMS-54) 
e a própria Bully ii (BC-10) operaram 
juntas em território nacional.

Max Smith 

Após passar por algumas 
modificações em pascagoula, no 
Mississipi (eUA), para atender às 
exigências da Shell, a Noble 
Max Smith chegou ao Brasil com 
o objetivo de buscar um aumento 
da produtividade e estender as 
atividades dos campos. de 
quarta geração, foi construída em 
1980 e reformulada em 1999. 
Hoje, está pronta para atender a 
todas as necessidades da 
companhia. Tem capacidade de 
abrigar até 130 pessoas a bordo 
e mede 106 m x 100 m. 
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ter duas unidades trabalHando
ao MesMo teMpo por uM lonGo
período serÁ uM iMportante
Marco para a sHell.

suHeYl ozYiGit, Gerente Geral de operaçÕes eM poços

parque das Conchas tem capacidade de produção anual superior a 17 bilhões de barris de óleo 

“A Noble Max Smith começou performando de maneira excepcional, 
provando ser uma unidade operacional capacitada a desempenhar 
suas atividades com altos padrões de HSSe e comprometimento”, 
explica o engenheiro de perfuração de poços Bruno William, que já 
trabalhou em outras sondas em seus quase cinco anos de Shell. 

tecnologia Bully 

A Bully ii, por sua vez, também da Noble Corporation, está 
perfurando sete poços produtores e quatro de injeção de água para 
aumentar e estimular o desenvolvimento no parque das Conchas 
(BC-10). Mais compacta que a novata Noble Max Smith, ela possui 
equipamentos avançados e vai instalar dois módulos de bombeio na 
segunda fase do projeto, além de realizar a intervenção de um 
módulo de bombeio da primeira fase do mesmo campo.  

Assim como sua “irmã”, Bully i – em atividade no Golfo do México 
– ela oferece custo reduzido, ganho em eficiência e rapidez nas 
operações por ser menor e dotada de equipamentos mais avançados. 
o encaixe remoto de válvulas nos poços perfurados também está entre 
as grandes vantagens dessa categoria de equipamento, que gera 
menos custo, menor consumo de combustível, redução nas emissões 

de gás carbônico e aumento na segurança. por serem mais finas e 
menores, estão menos vulneráveis a fatores climáticos, como correntes 
marítimas e tempestades.

A tecnologia Bully inclui GpS embutido, sensores de vento, sensores de 
movimento, bússolas, sistema hidráulico e motores de propulsão 
controlados por um computador no fundo da embarcação. Toda essa 
tecnologia permite à Shell perfurar poços com mais precisão. “Há 
diversas tecnologias presentes nesta sonda que são responsáveis pelo 
ganho de um enorme tempo e ajudam a Shell Brasil a entregar poços 
com uma das melhores eficiências já vistas”, afirma John Cook, 
superintendente de perfurações da companhia. 

entre outros exemplos de tecnologias que só se encontram em 
equipamentos desse tipo, destaca-se o “carrossel de tubos e 
revestimentos” que os armazena de maneira vertical para apoiar a 
sonda em seu processo de perfuração. Quando transferidos da 
embarcação de apoio para a Bully ii, os revestimentos são colocados 
deitados no deck da sonda e, uma vez na plataforma auxiliar, são 
apoiados verticalmente no carrossel para serem rebaixados à 
plataforma principal, sempre que preciso.

para a engenheira de perfuração de BC-10, Thalita oliveira, essa 
tecnologia otimiza o tempo e o espaço das plataformas e oferece mais 
eficiência às atividades de produção da Bully ii no parque das 
Conchas. “o processo desenvolvido por esse ‘carrossel’ diminui o 
período de exposição do poço aberto, minimizando qualquer tipo de 
problema que possa existir”, destaca a engenheira. 
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A Noble Max Smith ficará em atividade no Brasil para redesenvolver os campos de Bijupirá & Salema



eNtReViSta

Qual o objetivo do 
departamento de Ética & 
conformidade (e&c)? 

Queremos contribuir para a entrega do 
resultado e da estratégia da 
companhia, agindo em parceria com 
os líderes da organização. para isso, 
damos apoio para a criação de uma 
cultura de comportamento ético e 
conformidade com as leis, permitindo 
que a empresa alcance suas metas.

Recentemente, a consultoria 
em gestão de riscos em 
negócios iCTS elaborou 
uma pesquisa com 3.211 
profissionais de 45 
companhias brasileiras 
para analisar o 
comportamento diante de 
dilemas éticos como 
denúncias, furtos e 
subornos. o resultado 
revelou que apenas 11% 
admitem não seguir o 
Código de Ética de suas 
empresas. entretanto, 69% 
se disseram flexíveis ao agir 
de forma ética ou antiética, 
dependendo da situação. 

Mas existe flexibilidade 
quando o assunto é esse? 
Não para a Shell. 
pautada em valores como 
integridade, honestidade 
e respeito, a empresa 
atua de forma intensa na 
promoção das regras de 
seu Código de Conduta e 
princípios empresariais. 

A gerente de Ética e 
Conformidade para a 
América Latina, Valéria 
Kompen, fala sobre o 
desafio de manter os  
mais altos padrões  
éticos e proteger a 
reputação da Shell Brasil.

ÉTIcA,  
VAlOr INEGOcIáVEl

como a Shell se posiciona perante o 
mercado em termos éticos? 

A Shell entende que o compromisso com ética e 
com a conformidade é crucial para o 
desenvolvimento e a continuidade de qualquer 
negócio. Uma posição de liderança no segmento 
de energia também requer uma liderança no 
comportamento ético: respeitar relacionamentos, 
seguir legislações e garantir o cumprimento dos 
procedimentos do Grupo são atitudes 
inegociáveis para nós. esse comportamento nos 
faz ser reconhecidos por nossos clientes, 
fornecedores, governo e sociedade como um 
parceiro confiável para qualquer transação.  

Qual a relevância de seguir um 
código de conduta durante o 
fechamento de um negócio? 

É muito importante que cada funcionário 
conheça, entenda e viva nosso Código de 
Conduta diariamente. o conhecimento das 
regras da companhia facilita as tomadas de 
decisão, reduz dúvidas, poupa tempo e 
aumenta a produtividade e a eficiência. os 
funcionários precisam considerar as questões de 
e&C no planejamento de seus projetos, 
certificando-se que todos os requerimentos 
necessários estejam sendo cumpridos em cada 
etapa. em caso de dúvidas, perguntar sempre!
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Valéria kompen 
Gerente de Ética e conformidade para a América latina



Que ações a Shell promove 
para incentivar o 
compromisso dos 
funcionários com e&c? 

Além dos treinamentos presenciais 
e online, temos em nosso website 
um material informativo, 
requerimentos e políticas do 
grupo; fazemos campanha de 
esclarecimento com pôsteres e 
e-mails para todos os funcionários. 
Também conduzimos reuniões de 
engajamento com pequenos 
grupos para aprofundar o 
conhecimento, fazemos exercícios 
de autoavaliação e contamos com 
as mensagens do nosso country 
chair diretamente para os 
funcionários, ressaltando  
a importância do assunto. 

e como funciona a relação 
com parceiros da Shell?

os processos utilizados para 
contratar parceiros devem ser 
transparentes, éticos e em 
conformidade com os controles 
do Grupo. Temos algumas etapas 
que precisam ser cumpridas antes 
da contratação de terceiros, 
como a checagem de idoneidade 
da empresa e dos sócios e 
entrevistas para garantir que 
estejam cientes e alinhados  
aos nossos valores e princípios 
éticos. Além disso, incluímos 
cláusulas anticorrupção  
e suborno em todos os  
nossos contratos.

 o brasileiro é conhecido 
pelo famoso “jeitinho”.  
como a Shell alinha as 
práticas globais à 
realidade nacional? 

esse é um desafio que precisa ser 
considerado e superado o tempo todo. 
por outro lado, é gratificante ver como 
a Shell e seus funcionários – não só no 
Brasil, como na América Latina – são 
considerados referência positiva no 
assunto. Recentemente, fomos 
convidados para participar de uma 
reunião com o Ministério da energia 
de um país, onde, tomando como 
base nosso programa interno de 
Conformidade, pudemos sugerir 
melhorias e colaborar com o  
programa deles. 

Na sua opinião, qual o maior 
desafio dessa área? 

Todos nós, um dia, podemos enfrentar uma 
situação delicada que foge do nosso 
cotidiano. Nessas ocasiões, devemos estar 
preparados para tomar a atitude correta, 
alinhada com os valores e princípios éticos 
da Shell. Garantir que todos os funcionários 
estejam preparados, cientes da 
responsabilidade e da importância dos 
seus atos é o nosso grande desafio.

como gerente para a américa 
latina, as regras do código  
de conduta e os Princípios 
empresariais são os mesmos  
em todos os países? 

o Código de Conduta e princípios 
empresariais são globais e aplicados na 
íntegra em todos os países da América 
Latina. No entanto, a complexidade de 
cada país, os diferentes estágios de 
crescimento econômico e a diversidade 
dos ambientes políticos e concorrenciais 
fazem com o que o risco/exposição 
também seja diferente em cada negócio. 
Considerando isso, o monitoramento e os 
requerimentos básicos dos nossos 
manuais de e&C podem ser diferentes 
entre países de uma mesma região. 

"o compromisso com ética & conformidade 
é inegociável." a frase, frequentemente 
repetida pelo presidente da shell brasil, 
andré araujo, ganhou um reforço em abril 
passado, quando os 11 membros do 
country coordination team (cct) – 
composto pelos diretores da empresa -– 
participaram de um away day em que o 
tema foi amplamente discutido. no final, 
todos assinaram um documento intitulado 
"compromisso com a integridade do 
negócio", com oito cláusulas sobre a 
adoção de boas práticas.

a ideia surgiu em um evento semelhante 
realizado pela shell nas filipinas. assim 
como o  documento filipino, o brasileiro 
enfatiza a importância de adotar no dia a 
dia os valores de integridade, honestidade 
e respeito pelas pessoas; os princípios 
empresariais e o código de conduta da 
shell e também as cláusulas antitruste, 
antissuborno e anticorrupção.

"líderes comprometidos produzem equipes 
comprometidas. dessa forma, o conceito de ética 
& conformidade é fortalecido e disseminado por 
toda a empresa", disse o presidente.

com base nesse documento, a gerente de 
e&c para a américa latina, Valéria 
Kompen, quer usar o termo de compromisso 
em diversos eventos internos, para reforçar 
a mensagem. "ética & conformidade têm 
que ser parte do nosso dia a dia dentro e 
fora da empresa. tudo o que fazemos tem 
um impacto sobre a nossa reputação e a da 
própria shell", afirma ela.

coMproMisso  
coM a inteGridade 
do neGócio
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É muito importante que cada 
funcionário conheça, entenda 
e viva nosso Código de 
Conduta diariamente.
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BRASiLeiRo Tipo eXpoRTAÇÃo

Por que aceitou a oportunidade  
de sair do Brasil? 

Nunca hesitei em aceitar, pois gosto de 
novos desafios, conhecer pessoas e 
culturas diferentes.

Sua família foi com você? 

Na primeira expatriação, não tínhamos 
filhos e meu marido aproveitou para cursar 
MBA. Nas oportunidades seguintes nos 
organizamos para priorizar a formação 
educacional dos nossos filhos. 

como foi a adaptação? 

Na europa, aproveitamos para viajar 
muito, aprendemos o básico do idioma 
(holandês), fizemos muitos amigos. Nos 
eUA, a adaptação foi fácil, pois existem 
muitas semelhanças com o Brasil nos 
ambientes profissional e familiar.

Já se acostumou com as 
novas culturas? 

Comparo muito nossa realidade com a 
brasileira, mas, apesar da grande 
diferença, sou defensora emérita do nosso 
país. Acho que me tornei mais patriota 
depois que saí do Brasil.

perfil

Nome: Sonia ellero

Nascimento: piracicaba, São paulo

Residência atual: Houston (eUA)

Formação: engenharia Química

cargo: diretora Regional Américas

idiomas: português, inglês,  
espanhol, Holandês

onde já morou: oito anos na Holanda 
e cerca de dois em Houston (eUA)

Nesta edição, a Revista Notícias Shell conversou com Sonia ellero. A 
diretora da Regional Américas contou um pouco da sua vida fora do 
Brasil e como uma experiência no exterior agregou valor à sua carreira

Que fato mais inusitado viveu recentemente? 

Um dia cheguei em casa e a encontrei alagada, pois um  
cano havia estourado e as construções em Houston só têm  
ralos nos chuveiros. Tivemos que reformar tudo, um transtorno 
que durou vários meses. 

Que experiência mais a marcou? 

São muitas, pois viajei para mais de 60 países. Me recordo do 
tempo que passei na Nigéria, onde fui bem recebida e já me 
consideravam uma nativa. 

essas experiências contribuíram  
para sua formação profissional? 

Continuo me preparando para os próximos desafios.  No 
exterior, nós imergimos na estratégia, cultura e valores da 
empresa e ampliamos a rede de relacionamentos. 

De que mais sente falta no Brasil? 

dos amigos e do tempero!

o que mais gosta em houston? 

da infraestrutura e do bom uso do espaço,  
tudo aqui é muito amplo. 

Que programa é imperdível  
para um turista? 

A NASA é um ponto turístico indispensável,  
além dos excelentes restaurantes.

Pretende voltar para o Brasil? 

Certamente, se houver uma boa oportunidade profissional. 
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deSAfioS  
ReGULATóRioS  
e poLíTiCoS 
pARA o SeToR  
de óLeo e  
GÁS No BRASiL

Serão desafios importantes e há pouco tempo 
para definição. Ainda assim, a perspectiva é 
melhor do que a vivenciada em um passado 
recente, com a falta de rodadas por mais de 
cinco anos, que tanto prejuízo trouxe ao país. 

Após a realização da 11ª Rodada de Licitações 
da ANp, o Brasil tomou um novo fôlego e 
tivemos a certeza de que não faltará disposição 
de investimento e capacitação técnica para 
tocar projetos exploratórios em outras áreas 
potencialmente produtoras do país (que não 
apenas o pré-sal). empresas privadas nacionais 
e estrangeiras, que já operavam no Brasil ou 
estreantes, serão protagonistas nesse processo. 

Vivenciaremos também a definição do papel 
da petrobras, o mais importante player do setor, 
que, como operadora exclusiva, necessitará 
concentrar seus esforços na evolução da 
exploração do pré-sal, hoje já uma realidade, 
com 15 poços produtores perfurados. 

A diversificação de investidores e ampliação dos 
números de players irá contribuir 
significativamente para ampliar a cobertura 

exploratória em nossas bacias, que hoje é de 
apenas 6%, além de melhorar a baixa taxa de 
perfuração do país. o total de poços perfurados 
no Brasil corresponde a pouco mais que o número 
de poços perfurados anualmente nos eUA.

Teremos muito a fazer nestes próximos 12 meses 
e, nós da ABpip, daremos continuidade ao 
trabalho de inserir na pauta de decisões do país 
os assuntos relacionados com o nosso setor. 
Vamos juntos. 

o Brasil, nos próximos 12 meses, terá a 
oportunidade de demonstrar o seu 
amadurecimento para gerenciar o setor de 
petróleo e gás natural, considerando o atual 
cenário e seus desdobramentos de curto prazo. 

iniciamos o ano de 2013 com um marco regulatório 
importante para as pequenas e médias empresas 
brasileiras produtoras de petróleo. A sanção 
presidencial à resolução CNpe nº 01/2013 
confirma a opção do governo brasileiro pelo 
fomento a empresas com esse perfil, que atuem na 
exploração e na produção de petróleo e gás natural 
no país. entre as medidas previstas na resolução, 
figura a realização de rodadas anuais específicas 
para o segmento, como a que deverá haver até 
fevereiro de 2014.

Após um longo período de estagnação no 
setor, foram anunciadas outras três rodadas 
de licitações da ANp: a 11ª, realizada no 
último dia 14 de maio, a de reservatórios não 
convencionais e a primeira rodada 
envolvendo áreas do pré-sal sob o novo 
modelo de partilha – as duas últimas previstas 
para ainda este ano. 

Frederico de oliveira Macedo
Presidente da aBPiP (associação 
Brasileira de Produtores 
independentes de Petróleo e gás)
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Em 100 anos de Brasil, a história da Shell é marcada por
realizações que contribuíram para desenvolver o país e melhorar
a vida dos brasileiros. Em 1927, já ajudávamos a desenvolver
a indústria aérea, abastecendo o primeiro voo comercial do país.
Em 1957, fomos os primeiros a fornecer combustíveis em Brasília,
que se tornaria a capital do Brasil. Em 2003, nos tornávamos
a primeira empresa privada a produzir petróleo na Bacia de Campos, 
após a abertura do mercado. Hoje, é preciso desenvolver 
combustíveis mais limpos e e� cientes. Por isso, a Shell produz
e fornece gás natural para diversos países e produz com a Raízen, 
nosso parceiro no Brasil, o etanol. Vamos entregar um futuro 
energético melhor para o Brasil e para o mundo.

VAMOS MELHORAR NOSSA
QUALIDADE DE VIDA COM NOVAS
FONTES DE ENERGIA. 

VAMOS JUNTOS.
NOSSA ENERGIA FEZ HISTÓRIA. E VAI FAZER O FUTURO.


