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Em 1988, o britânico Robert Broughton criou o
Prêmio Shell de Teatro. A ideia do então
presidente da companhia anglo-holandesa no
Brasil era fomentar a produção teatral do país e
premiar os melhores talentos do Rio de Janeiro e
de São Paulo. De lá para cá, já se passaram 25
anos e a premiação se tornou uma das mais
importantes do cenário cultural brasileiro.
Para contar um pouco dessa trajetória,
relembramos histórias de personagens que se
destacaram na construção do prêmio como o
conhecemos hoje. Além disso, apresentamos
os vencedores e os homenageados de 2013.
Nesta edição, apresentamos também o Projeto
de Monitoramento de Baleias por Satélite
(PMBS). Desenvolvida pelo Instituto Aqualie com
o apoio da Shell, a iniciativa vem contribuindo
para o conhecimento científico sobre as jubartes
na costa brasileira.
Além do comprometimento com o meio ambiente,
outros itens estão no topo das prioridades da
Shell: segurança e inovação. Para disseminar
esses princípios entre nossos parceiros, realizamos
dois eventos recentemente: o Encontro de
Inovação e o Logistics Contractors Forum. No
primeiro, reunimos especialistas de dentro e fora
da companhia para falar sobre tecnologia. No
segundo, reconhecemos os contratados que zelam
pela segurança nas operações.

Coordenação
Gerência de Comunicação Interna
Claudia Moretz-Sohn
Produção Editorial e Design
Cajá – Agência de Comunicação
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Impressão: Ediouro Gráfica
Esta revista é impressa com papel
certificado FSC® , capa offset 240 gr e
miolo offset 150 gr, a partir de fontes de
manejo responsável, conforme as Normas
FSC® (Forest Stewardship Council) e
utilizando o processo After Burner
(pós-queimador) que consiste em eliminar
os gases tóxicos gerados no processo de
secagem da tinta gráfica, contribuindo
para a preservação do meio ambiente.

Trazemos, ainda, uma reportagem sobre nossas
atividades na Bacia do São Francisco, em
Minas Gerais. O primeiro projeto onshore da
Shell está em fase de exploração e, em breve, os
primeiros poços começarão a ser perfurados.
Na cidade de Arinos, por exemplo, a empresa
começa um trabalho de aproximação com as
comunidades para ouvir moradores e explicar
os planos da companhia na região.
Para encerrar em grande estilo, contamos a história
de quatro funcionários da Shell que combinam a
rotina e as obrigações profissionais com a prática
constante de exercícios físicos. Eles garantem que o
estilo de vida saudável aumenta a sensação de
bem-estar e o desempenho no trabalho.
Aproveite sua revista e boa leitura!
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Arquivo pessoal

jogo
rápido

Compromisso local
A equipe de Conteúdo Local da Shell
– responsável pelo gerenciamento das
obrigações assumidas nos contratos de
concessão referentes ao fornecimento
de bens para a área de Upstream – se
reuniu de 14 a 16 de janeiro, em
Angra dos Reis (RJ). O objetivo foi rever
estratégias e estabelecer as principais
ações para 2013, como disseminar a
importância do tema nos projetos e
apontar a necessidade de priorizar
a contratação de produtos e
serviços nacionais.

Em Angra dos Reis, o time de Conteúdo Local visita o estaleiro Brasfels

Carona
Solidária
Qual o trajeto que você faz de casa para
o trabalho? Na Shell Brasil, além de
compartilhar o percurso, os funcionários têm
uma chance a mais de integração. Desde 28
de janeiro, há uma ferramenta interativa na
intranet, a Carona Solidária, que facilita o
contato entre motoristas e caronas.
O projeto surgiu a partir de demandas dos
funcionários e, em pouco mais de dois
meses, já existem quase 20 registros ativos
e o sistema está pronto para incorporar
novos adeptos.
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“Queremos que todos,
proativamente, identifiquem
oportunidades para maximizar a
entrega de conteúdo local em nossos
ativos. Alinhados aos Princípios
Empresariais da Shell, faremos com
que a companhia seja percebida por
seu comprometimento com a área e
isso se transforme em uma vantagem
competitiva para nós”, explica o
diretor de coordenação de
Upstream, Antônio Guimarães.

O gerente de Conteúdo Local e
Tecnologia, Carlos Montagna,
acrescenta que o time atuará em
três grandes frentes: na
contabilização do conteúdo local
nas atividades da empresa, na
ampliação de tecnologias e,
principalmente, no mapeamento e
na identificação de áreas de
desenvolvimento do mercado
fornecedor, fazendo disso um
diferencial da Shell.
“Em conjunto com nossos
principais parceiros locais, vamos
apoiar o desenvolvimento de
novos fornecedores. É uma
importante mudança de rumo em
relação ao conteúdo local”, diz.
Durante o evento, os participantes
visitaram o estaleiro BrasFels e
conversaram com executivos da
empresa sobre a real capacidade
nacional para execução de
projetos com altos níveis de
conteúdo local.

!

“O objetivo é aproximar as pessoas e facilitar a vida de quem vem
trabalhar de ônibus. Outro grande beneficiário é o meio ambiente:
com menos carros nas ruas, diminuímos a emissão de gases poluentes
e ajudamos a melhorar o trânsito na cidade”, detalha a coordenadora
de Aplicações Locais, Gláucia Guimarães, responsável pela
implantação do projeto.
A coordenadora de Business Services, Maria Carolina Burgos, que
organizou o projeto com o apoio da equipe de Tecnologia da
Informação, explica como o programa funciona: “Ao se cadastrar no
Carona Solidária, o motorista informa a rota e a disponibilidade de
carona. A ideia é que todos desenvolvam o hábito de consultar o sistema
antes de qualquer viagem”.

Divulgação associação beneficente são Martinho
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Meninos
da Shell
Os 11 jovens do Programa Aprendiz da Shell

Rede de mulheres
Com um depoimento emocionante da técnica de
ginástica artística Georgette Vidor, foi relançada em
8 de março, no Dia Internacional da Mulher, a Shell
Women’s Network Brasil (SWNB). A rede de
mulheres da Shell vem se juntar a outros grupos
formados por funcionários para, acima de tudo,
promover a inclusão delas na empresa. Segundo
a geóloga Anouk Creusen, integrante do comitê
diretor da SWNB, um dos objetivos é formar uma
grande cadeia de relacionamento e
autodesenvolvimento da força feminina.
“Queremos identificar o que facilita e o que bloqueia
a progressão das mulheres na Shell, discutindo esses
pontos. E também entender os fatores que afetam
a retenção delas na companhia”, completa.

A adolescência pode ser uma
fase complicada da vida. Mas,
quando se tem uma pessoa na
qual se espelhar e buscar
orientação, esse período é de
grande aprendizado. Disposta
a contribuir com a sociedade,
a Shell desenvolve, em
parceria com a Associação
Beneficente São Martinho,
o Programa Aprendiz que,
desde 2006, ajuda a formar
jovens profissionais.

O recrutamento e a seleção
são responsabilidade da São
Martinho, que atende jovens
cariocas entre 14 e 21 anos
de baixa renda e estudantes
de escolas públicas. Durante
os dois anos de contrato com
a companhia, eles fazem
acompanhamento escolar e
familiar com uma equipe
multidisciplinar da
associação, além de
cursos complementares.

Até hoje, 56 pessoas foram
beneficiadas e estampam a
marca da concha em seus
currículos. Outros 11
adolescentes permanecem no
programa. “Esses meninos e
meninas já têm o diferencial de
atuarem em uma grande
empresa multinacional. Ao
ingressarem no mercado de
trabalho, eles carregam
consigo toda a experiência
acumulada”, destaca a
analista sênior de Recursos
Humanos e responsável pela
área de Projetos de RH,
Fátima Camilo.

“O projeto oferece apoio
integral para a inserção de
jovens em risco social no
mercado de trabalho. Na
Shell, os aprendizes são
tutelados e orientados por
funcionários que são, ao
mesmo tempo, supervisores e
educadores. Muitos deles se
espelham nesses profissionais,
conseguem cursar uma
faculdade e se tornam exemplo
em suas famílias” avalia a
assistente social da Associação
São Martinho, Mônica Lima.

Shell World brasil | notícias shell
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meio ambiente

Baleia à vista
Cientistas brasileiros ajudam a preservar
a população de jubartes no Brasil

Ilhas Geórgia do Sul
e Sanduíche do Sul

“As pesquisas apontam pouca
sobreposição entre as rotas das
baleias e as áreas das plataformas
de petróleo na costa brasileira”.
Alexandre Zerbini,
diretor Científico do Instituto Aqualie
Shell World brasil | notícias shell

Reconhecimento

Em 2004, o trabalho dos pesquisadores do
Instituto Aqualie que descreveu, pela primeira
vez, as rotas migratórias das baleias brasileiras
foi reconhecido pela Comissão Internacional da
Baleia (IWC, sigla em inglês) como uma das
principais descobertas científicas do ano.
Saiba mais sobre o trabalho do Instituto
Aqualie em www.aqualie.org.br

Quando uma baleia jubarte se aproxima
das praias brasileiras, vira sensação
entre os banhistas e notícia nos jornais.
Embora o grupo da espécie seja formado
por 18 mil indivíduos, esse fenômeno
ainda é raro. Desde 2001, no entanto,
os animais contam com um importante
aliado para que as visitas à costa
brasileira sejam cada vez mais
frequentes: o Projeto de Monitoramento
de Baleias por Satélite (PMBS).
Executado pelo Instituto Aqualie, com patrocínio
da Shell, o PMBS estuda os movimentos e as
rotas migratórias das baleias e sua relação com
as atividades de exploração e produção de
petróleo no litoral brasileiro. Para tanto, um
transmissor monitorado por satélite é instalado
nos mamíferos marinhos, que são
acompanhados desde a região de reprodução,
nas águas quentes do arquipélago dos
Abrolhos, no sul da Bahia, até a zona de
alimentação, nas geladas ilhas Geórgia do Sul
e Sanduíche do Sul, na Antártica (veja o mapa
na página 6).
“O apoio ao PMBS reflete uma importante
ação de preservação ambiental e de busca
de conhecimento científico implantada pela
Shell, traduzindo nosso compromisso com a
responsabilidade socioambiental e a
preocupação de minimizar os impactos das
nossas atividades, estampados na Política
Socioambiental”, observa o gerente de
Meio Ambiente da empresa, Anídio Corrêa.
O estudo
O PMBS é realizado por meio da
colaboração do Instituto Aqualie e de
universidades brasileiras com instituições
internacionais, como a National Oceanic

Luciano Candisani
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Agora, os pesquisadores utilizam uma nova
tecnologia para monitorar o caminho entre a
Antártica e o Brasil. “Em 2012, usamos o
transmissor tipo Wildlife Computers MK-10 para
estudar o comportamento de mergulho das
jubartes e acompanhamos uma baleia entre a
costa brasileira e as áreas de alimentação. Foi
um feito inédito em todo o mundo”, comemora o
diretor científico do Instituto Aqualie.

and Atmospheric Administration (NOAA),
dos Estados Unidos, para desenvolver a
tecnologia que monitora os animais
(telemetria satelital) e formar pesquisadores
e marcadores de baleia do Brasil.
Graças a esse trabalho conjunto, em
poucos anos os pesquisadores
descobriram que os grupos de jubartes
da costa brasileira seguem a mesma rota
migratória ano após ano. Até então,
achava-se que variações ambientais nas
zonas de alimentação poderiam forçá-las
a buscar caminhos alternativos.
“Nossos estudos revelaram que, na
maioria dos casos, as rotas usadas pelas
baleias com maior frequência no litoral
brasileiro não correspondem às áreas de
produção e exploração de petróleo”,
conta o diretor científico do Instituto
Aqualie, Alexandre Zerbini. Aqui, as
jubartes migram perto das praias (até 150
metros de profundidade) ou em regiões
muito afastadas do continente. A maioria
das plataformas encontra-se sobre o talude
continental (cerca de 90 km da costa) nas
Bacias de Campos e do Espírito Santo.
“Em longo prazo, o trabalho ajudará a
avaliar as alterações nos destinos
migratórios em consequência do
crescimento populacional. Assim,
poderemos informar a indústria petroleira
sobre possíveis mudanças que afetem as
operações”, acrescenta Zerbini.
Cuidados
Atendendo a requisitos legais, a Shell
mantém observadores de fauna marinha
nas plataformas de perfuração, durante

o período de migração das baleias
jubartes. A companhia também
suspende as atividades sísmicas quando
mamíferos marinhos são vistos a 500
metros dos navios, pois os sons emitidos
pelos equipamentos podem interferir no
comportamento da espécie.
“Para nós, um dos grandes ganhos desse
estudo é sabermos que a população de
baleias continua crescendo
independentemente da quantidade de
instalações da indústria petrolífera nas
bacias brasileiras”, conclui o gerente de
Meio Ambiente da Shell.
O Instituto Aqualie e a Shell já planejam
ações futuras, como a investigação do
comportamento de outras espécies de
baleias em diferentes habitats. Tudo isso
ajudará a garantir a viabilidade ambiental
dos projetos de exploração e produção de
óleo e gás nos campos do país.
PMBS na Shell
Para conhecer os resultados do trabalho
desenvolvido pelo Instituto Aqualie, 60
funcionários da sede, na Barra da Tijuca
(RJ), participaram de um workshop sobre o
PMBS, em 13 e 14 de março.
Na ocasião, eles manusearam alguns
equipamentos usados na marcação de
baleias e assistiram a um documentário
gravado durante o cruzeiro de avaliação
populacional, em setembro de 2012. Além
disso, puderam tirar dúvidas e curiosidades
sobre o Projeto com o presidente do Instituto
Aqualie, Artur Andriolo; o responsável pelas
operações marítimas do PMBS, Marco
Aurélio Crespo; e Alexandre Zerbini.
Shell World brasil | notícias shell
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LOGÍSTICA

Com estratégia global,
Shell Marine quer crescer
no mercado brasileiro
Muita gente conhece a Shell por sua
atuação no setor de exploração e produção
de petróleo e na comercialização de
lubrificantes para veículos e indústrias. No
entanto, a empresa anglo-holandesa
também tem forte participação na área
marítima. Há 12 anos no Brasil, o segmento
de Marine abastece mais de 15 mil navios,
tem 80 tipos de óleo em seu portfólio e
presta serviços técnicos e de suporte
operacional a cerca de 70 clientes.
A média de vendas de quatro mil toneladas de
lubrificantes marítimos por ano garante o
segundo lugar entre as companhias privadas
na preferência dos consumidores, o que
equivale a 15% do market share nacional. E a
área está pronta para se expandir: atualmente,
passa por uma reformulação global para que
distribuidores façam o contato direto com os
clientes e alavanquem as vendas.
“O potencial de crescimento brasileiro é
enorme e queremos aproveitar as novas
oportunidades do segmento offshore para
aumentar a participação no mercado
marítimo”, avalia o gerente de Vendas do
Canal Indireto para América do Sul,
Antônio Ribeiro.
Os carros-chefe da área são os lubrificantes
de motor das linhas Alexia, para marinha
mercante (transporte de commodities), e
Gadinia, para offshore. Juntos, eles
representam 70% de todos os óleos marítimos
vendidos pela empresa.
Migração
No Brasil, 100% dos clientes de Marine já
são atendidos pelos distribuidores exclusivos
OW Bunker e IS Barbosa Petroleum.
A parceria estabelece algumas exigências
para garantir o cumprimento dos padrões de
qualidade da Shell. Entre elas estão:
agendar as retiradas de óleo na fábrica de
lubrificantes Icolub, no Rio de Janeiro; ter
fornecedores próprios; manter 45 dias de
estoque, suficiente para atender a todos os
clientes; e, principalmente, atender aos
critérios de Health, Safety, Security and
Environment (HSSE) da empresa.
Shell World brasil | notícias shell
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nossos clientes
receberão atendimento
customizado
DOS distribuidores.
Antônio ribeiro,
gerente de Vendas do Canal Indireto
para América do Sul

“Permanecemos como fornecedores de tecnologia dos clientes
finais, que ainda podem nos contatar para questões mais
técnicas, visitas a bordo e desenvolvimento de produtos. Porém,
agora eles terão atendimento personalizado dos distribuidores”,
explica a gerente de Vendas do Canal Indireto para o Brasil,
Ana Paula Souza.
Estratégia
Para alcançar esses resultados, a equipe brasileira de Marine
desenvolveu um plano de negócios com ações conjuntas da
empresa e dos distribuidores, cuja meta mínima de crescimento
anual é de 10%. Fica a cargo da Shell transferir conhecimento em
mapeamento e prospecção de mercado, negociação e análise de
clientes e treinamento de revendedores.

afirma o gerente de Lubrificantes da distribuidora,
Marcus Cabral.
“Estamos muito confiantes: após grandes
transformações, fizemos as melhores escolhas
para o nosso negócio, com sócios que são
especialistas na área. Os clientes serão a
prioridade da OW Bunker e da IS Barbosa
Petroleum e receberão atendimento
customizado. Isso vai garantir que, até o fim do
ano, nossas expectativas de crescimento sejam
reais”, conclui Antônio Ribeiro.

Com amplo conhecimento logístico na região Norte e o suporte de
uma marca conhecida internacionalmente como a Shell, a IS Barbosa
Petroleum pretende triplicar seu volume de vendas. “Fizemos
significativos investimentos em infraestrutura. Nossa expectativa é
chegar aos 60 mil litros de lubrificantes comercializados por mês”,
revela o diretor comercial e técnico da empresa, Leonardo Gomez.

Arquivo pessoal

Já no Sul, Sudeste e Nordeste, os clientes são atendidos pela
OW Bunker, parceira global da Shell. Desde outubro, início da
reformulação, a OW Bunker já investiu R$ 2 milhões e vem
crescendo cerca de 20% ao mês. “Queremos nos consolidar
como parceiro da Shell e levar a bandeira e toda a tecnologia
que a companhia possui em seus lubrificantes para essas regiões”,

Investimentos
ATRAENTES
Em road show para atrair investimentos
privados internacionais, em fevereiro e
março, o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, anunciou que o Governo
Federal pretende investir US$ 235
bilhões, nos próximos anos, em
infraestrutura de transportes, como portos
e aeroportos, e na área de energia.
Mantega noticiou que o setor portuário
deve receber US$ 27,3 bilhões em
recursos e outros US$ 40 bilhões devem
ser aplicados no segmento de óleo e
gás. A expectativa é que, em 2020, o
país esteja entre os cinco maiores
mercados consumidores do mundo, com
movimentação anual de US$ 1,8 trilhão.

As equipes da Shell Marine e da OW Bunker em encontro
no Aterro do Flamengo (RJ)
Shell World brasil | notícias shell
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Seminário

Portas abertas
para a inovação

Shell reúne especialistas em debate sobre novas
tecnologias para o setor energético
Inovação está no DNA da Shell. Em
todo o mundo, a empresa busca
soluções tecnológicas eficientes para
atender à crescente demanda global por
energia, que deve dobrar até 2050.
Com um desafio desse em mãos, discutir
os rumos da tecnologia é essencial. Por
isso, a empresa realiza encontros que
promovem o debate sobre inovação em
diversos países onde opera. A vez do
Shell World brasil | notícias shell

Brasil foi em 7 de março, no Rio de
Janeiro (RJ), onde especialistas da
empresa e do mercado participaram do
2º Encontro de Inovação para discutir o
cenário energético atual e as soluções
para o futuro.
“O Brasil tem enormes oportunidades
para prover energia com impacto
ambiental mínimo. Faz parte da nossa
estratégia contribuir com esse cenário e

Cadu Nickel
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Tecnologia em águas profundas
inovação tecnológica

Quer saber mais sobre inovação tecnológica
na Shell? Acesse o link abaixo ou escaneie o
QR Code com seu smartphone para assistir
a vídeos da empresa sobre o tema.
http://www.shell.com/bra/future-energy.html

tornar o país uma liderança internacional”, afirmou o
presidente da Shell Brasil, André Araujo, que
destacou o uso de fontes menos poluentes, como o
etanol e o gás natural.
Pensar diferente
Moderador dos debates, o jornalista George Vidor
convidou o vice-presidente Executivo de Inovação
e Pesquisa & Desenvolvimento, Gerald Schotman,
para falar sobre “O papel da inovação e
tecnologia para garantir um futuro de energia
sustentável no Brasil”. Ponto central na concepção
de projetos, o tema contribui para impulsionar a
Shell a ser ainda mais competitiva.
“A tecnologia é nossa aliada na redução dos
impactos ambientais e dos custos e na garantia de
segurança nas operações. Precisamos inovar até
mesmo na maneira como inovamos: parcerias e
cooperação tecnológica são essenciais nesse
processo”, frisa Schotman.

A primeira rodada de debates mergulhou no
tema “Novas tecnologias para exploração
em águas profundas”. A conversa começou
com o gerente de Projeto de Bijupirá &
Salema, Osman Tosun, que explicou como a
tecnologia otimiza a recuperação de
petróleo em campos maduros. “Usamos a
experiência de outros ativos para aumentar
nossa produção”, comenta.
Já o gerente de Projeto de BC-10, Alvaro
Belloso, falou sobre a Fase 2 do
investimento, que tem o objetivo de extrair
óleo pesado de um reservatório em baixa
pressão, o que demanda a injeção de água
nos poços. O desenvolvimento está
fundamentado na utilização dos mesmos
conceitos da Fase 1. O bloco contará com
tecnologia de ponta: um sistema submarino
de análise sísmica 4D, pioneiramente
instalado em águas profundas pela Shell.
Fornecedora dos equipamentos de
exploração submarina usado em BC-10, a
FMC Technologies do Brasil, representada por
seu vice-presidente de Tecnologia, Paulo
Couto, apresentou o funcionamento dos
sistemas. O gerente-executivo do Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo
Américo Miguez de Mello (Cenpes), Marcos
Assayag, destacou o uso da tecnologia para
a descoberta do pré-sal.
Gás Natural
O assunto “Desenvolvendo o potencial do
gás natural” foi abordado na segunda mesa
do Encontro de Inovação pelo gerente de

Desenvolvimento de Negócios e
Governança da Shell Brasil, Alexandre
Cerqueira. Ele estima que, nos próximos
anos, será preciso investir cerca de US$
300 bilhões para ampliar a oferta do
produto de forma significativa.
A exploração de gás natural é muito
recente no Brasil, porém promissora,
opina a diretora do Departamento de
Gás Natural do Ministério de Minas e
Energia, Symone Araújo. “Nossa
produção está no litoral, mas queremos
incentivá-la também no onshore. A Shell,
por exemplo, já começou essa etapa na
Bacia do São Francisco”, ressalta.
Aprendizado
A segunda parte do encontro foi
dedicada aos estudantes universitários,
que assistiram à palestra “O papel da
inovação e tecnologia”, com Gerald
Schotman, que contou com a
colaboração do gerente de Engenharia
da Shell, Ebere Chimezie.
Para encerrar o dia, o superintendente
de Pesquisa e Desenvolvimento da
Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), Elias
Ramos de Souza, destacou que 1% dos
recursos aplicados pelos operadores na
exploração de óleo e gás deve ser
revertido em pesquisa e
desenvolvimento. “Governo e indústria
são parceiros na formação de
especialistas para produção de
tecnologia para o setor”, conclui.

O fato de a Shell priorizar investimentos para a
produção de gás natural, combustível que representa
hoje cerca de 50% da produção da companhia é,
na opinião de Schotman, “um sinal de que os tempos
mudaram e que estamos olhando para frente, para
as novas oportunidades”.

Para Gerald Schotman, tecnologia reduz impactos ambientais

Exposição
Na entrada do evento, os participantes se deparavam com um carro de Fórmula 1 da
Ferrari, tradicional parceira da Shell. Os mais ousados se aventuraram no simulador de
corrida. Na área de exposições, painéis interativos apresentavam projetos importantes
como o Parque das Conchas, na Bacia de Campos, e a Plataforma Flutuante de Gás
Natural Liquefeito Prelude, na Austrália.
Além disso, estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), expuseram o
carro usado em 2012 na maratona de eficiência energética Shell Eco-Marathon. Com um
protótipo movido a gasolina, eles conquistaram o sétimo lugar após percorrerem 412 km
com um litro de combustível.
André Araujo reafirmou o compromisso da Shell com o Brasil
Shell World brasil | notícias shell
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01: A equipe da Logshore Armazéns se
destacou no quarto semestre de 2012
02: O time do navio de apoio Waterbuck
foi o melhor do ano
03: Dan Flynn e Leonardo Carneiro entregam
o prêmio pela Melhor Intervenção ao
motorista Jorge da Encarnação
04: Em 2012, a Líder Aviação apresentou
os maiores índices de segurança
05: Time da Bram Offshore recebe prêmio de
Leonardo Carneiro
02

Os melhores do ano

03

04
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Shell premia fornecedores que se destacam
no atendimento aos principais quesitos
segurança
é um valor
inegociável
para a shell.
Kent Stingl, vicepresidente de Produção e
Desenvolvimento de
Upstream da Shell Brasil

Segurança é um valor essencial para o Grupo
Shell. Nada mais natural do que esperar que seus
fornecedores sigam o mesmo princípio. Para
estimular o cumprimento do item em alto nível nas
operações e reconhecer o esforço pela
manutenção da prática entre os parceiros, a
companhia lançou, em 2012, o Logistics Safety
Award Program, campanha que premia as
melhores empresas, times e empregados
contratados pela área de Logística cujas
performances se destacaram.

formas de executar o trabalho. E, quando
esses processos são compartilhados com os
funcionários, tornam-se ainda mais eficazes”,
aconselha Carneiro.

Por isso, em 28 de fevereiro, a equipe do Brasil
realizou o Logistics Contractors Forum, no Hotel
Sheraton, na Barra da Tijuca (RJ) e consagrou os
melhores desempenhos.

A intervenção do motorista Jorge da Encarnação,
da Transmagno, transportadora de Macaé (RJ),
rendeu-lhe o título de Melhor Funcionário do último
trimestre e do ano. Ele se recusou a levar uma
carga que estava presa no caminhão de forma
inadequada até que o problema fosse resolvido.
Reportou, ainda, o caso aos superiores, que
realizaram um novo treinamento sobre os
procedimentos de segurança entre os funcionários.

Na abertura do evento, o vice-presidente de
Produção e Desenvolvimento de Upstream da
Shell Brasil, Kent Stingl, incentivou o envolvimento
de todos, da alta direção aos funcionários, na
execução dos procedimentos de segurança.
“Buscamos o Gol Zero – meta de zero acidente
– nas operações e contamos com nossos
fornecedores para alcançar esse objetivo.
Segurança é um valor inegociável para a
Shell”, frisa.
Comprometimento
Para serem fornecedoras da concha, as empresas
precisam se comprometer com o desenvolvimento
das melhores práticas para diminuir os índices de
acidentes, como preencher uma série de requisitos
técnicos, atuar proativamente e treinar a equipe
com frequência.

Performance

em números

0

“Trabalhamos com pessoas e cuidamos delas. Para
garantir a segurança de todos, temos que nos
manter sempre alertas e seguir as Regras que
Salvam Vidas, porque elas realmente nos
protegem. O engajamento das lideranças é
fundamental”, destaca o vice-presidente de
Logística para Américas, Dan Flynn.

10
anos
sem acidentes nos

Com exemplos concretos, o gerente de Logística
da Shell Brasil, Leonardo Carneiro, mostrou que é
possível alcançar o Gol Zero. Em 2012, não
houve acidente com afastamento nas operações
nos terminais e no transporte rodoviário e aéreo.
Ele destacou que em abril deste ano, o setor de
Terminais completa uma década sem um único
trabalhador ferido nas operações.

60%

Já a área de Marine, onde se concentram os
maiores esforços de melhoria, teve quatro
notificações de incidentes no ano passado,
metade envolvendo ferimentos nas mãos.

acidente no transporte
rodoviário e aéreo

terminais Vol e Vipetro

é a redução média de
acidentes nas FPSO
Fluminense e Espírito
Santo em 2012

“Se uma atividade não é segura, pare e
reporte ao superior. As lideranças terão que
rever as ações de rotina e buscar melhores

Premiação
A primeira parte do evento foi reservada para
o compartilhamento de boas práticas entre os
fornecedores. O momento mais emocionante
do dia, no entanto, foi a entrega do Safety
Award 2012.

“Hoje, me senti mais valorizado pelo meu
trabalho, ainda mais sendo reconhecido pela
Shell. Sempre segui os padrões de segurança e
não seria diferente com aquele carregamento.
Estou muito feliz”, disse, emocionado.
Na premiação por equipes, o time do
navio de apoio Waterbuck foi considerado
o Melhor do Ano.
Entre as empresas, a grande campeã foi a Líder
Aviação, que alcançou os índices mais elevados
de Segurança, além de investigar situações de
risco e realizar ações preventivas de acidentes. Em
segundo lugar, ficou a Bram Offshore (companhia
do grupo Edson Chouest Offshore), empresa de
transporte marítimo, seguida pela Logshore
Armazéns, também premiada pelo trabalho de sua
equipe no último trimestre.
“O Logistics Safety Award demonstra que
segurança é sempre uma prioridade para a
Shell”, conclui o vice-presidente de Logística
para Américas.

Por que os acidentes ou quase
acidentes acontecem?
• Comportamento: as pessoas ignoram os procedimentos
de segurança.
• Incapacidade de reconhecer riscos.
• Desatenção durante tarefas rotineiras.
• Exposição inadequada das mãos.

Shell World brasil | notícias shell
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Capa

Em cena há 25 anos,
Prêmio Shell de Teatro
reconhece novos
talentos e reafirma
seu papel na
valorização da
cultura nacional

Abrem-se as cortinas para a cultura. Considerado
pela crítica “o Oscar da dramaturgia brasileira”, o
Prêmio Shell de Teatro homenageia os destaques
dos palcos do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Além do tradicional reconhecimento do trabalho
teatral, a cerimônia de 2013 teve um motivo a
mais para ser o centro dos holofotes: foi o 25º
aniversário da premiação que incentiva o meio
artístico desde 1988.
“Este é um ano muito especial para a Shell: além
dos 25 anos do Prêmio Shell de Teatro,
completamos 100 anos de atuação no Brasil. Essas
datas simbólicas mostram nosso compromisso com
o país, com os investimentos sociais e a cultura
brasileira”, afirma o diretor de Assuntos Externos
para América Latina, Fábio Caldas.
Consagrações
Os grandes vencedores desta edição do Prêmio
Shell de Teatro foram “Esta Criança”, que recebeu
quatro estatuetas no Rio de Janeiro (Atriz, Direção,
Cenário e Iluminação), e “L’Illustre Molière”, que
faturou três em São Paulo (Ator, Música e Figurino).
Mãe e filha, as atrizes Nicette Bruno e Beth Goulart
conduziram as cerimônias nas duas capitais (veja a
lista dos premiados no box da página 16).
“É sempre um incentivo e uma alegria muito grande
participar de uma festa como essa, com tantos
atores, diretores, críticos – gente que mantém o
teatro vivo. A peça ‘Esta Criança’ foi um sonho que
virou realidade”, comemora Renata Sorrah,
vencedora da categoria de Melhor Atriz no Rio.
Em São Paulo, a musicista Fernanda Maia
comemorou a premiação na categoria Música
por seu trabalho em “L’Illustre Molière”. Principal
vencedora da versão paulista, a peça foi inspirada
nas obras e na biografia do dramaturgo
francês Molière.
“Ainda não acredito que estou aqui recebendo
este prêmio. Agradeço à comissão da Shell, que
olhou meu trabalho com muito carinho. Obrigada
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ao elenco, que se dispôs a cantar de uma forma
tão linda”, alegra-se Fernanda.
Homenagens especiais
Todo ano, o Prêmio Shell de Teatro concede
homenagens especiais. Desta vez, a edição
paulista inovou ao exaltar a camareira Ieda
Ferreira. Há mais de 50 anos trabalhando
por trás de grandes espetáculos, ela faz
parte de um grupo de profissionais responsável
por afinar detalhes que, muitas vezes, passam
despercebidos ao público.
“Estou muito feliz porque é difícil vermos
trabalhadores de bastidores serem
homenageados. Fico muito orgulhosa. A sensação
é de que estou representando toda a minha
categoria”, emociona-se Ieda, que trabalhou
ao lado de ícones como Oscarito, Fernanda
Montenegro e Antônio Fagundes.
No Rio, o homenageado foi Walmor Chagas. Ator,
diretor e produtor teatral, ele morreu no dia 18 de
janeiro e deixou um legado considerável. Em 65
anos de carreira, participou de 45 peças de teatro,
30 novelas e 20 filmes. Sua filha, Clara Becker,
subiu ao palco emocionada para receber a
honraria em nome do pai.
“Tenho muito orgulho de ser filha do Walmor, da
sua linda trajetória como artista. Agradeço aos
jurados pela escolha, à bela homenagem e à festa
em nome da arte”, diz Clara.
25 anos do Prêmio Shell de Teatro
Desde que o Prêmio Shell de Teatro foi criado, foram
mais de 450 artistas premiados em nove
categorias, homenagens a profissionais que
trabalham nos bastidores e um histórico de fomento
à atividade artística. Um dos responsáveis por
idealizar o projeto, o professor de História do Teatro
João Madeira lembra que tudo começou a partir do
patrocínio que a Shell oferecia a algumas peças.
E seu principal promotor foi o ex-presidente da
empresa no Brasil, o britânico Robert Broughton.

Bravo!

Filho de mãe portuguesa e fã incondicional da
Mangueira, ele já tinha identificação de sobra
com o país quando foi indicado para assumir
a presidência da Shell Brasil. Conhecido no
meio artístico carioca graças a sua paixão
pelas artes, especialmente pelo teatro, foi
Broughton quem teve a ideia de criar um
prêmio teatral.
“A Shell sempre se comprometeu a incentivar
eventos culturais no país. Na época,
patrocinávamos alguns espetáculos e a
presença da nossa marca era sinônimo de
qualidade. Quando assumiu a presidência
da companhia no Brasil, o Robert quis
conhecer o circuito teatral do Rio e começou
a frequentar peças e até ensaios”, lembra
João Madeira, ex-funcionário da empresa.
“E, em uma dessas conversas, surgiu a ideia
de criarmos uma premiação para
homenagear os melhores trabalhos teatrais.
Foi aí que tudo começou”, acrescenta.
No segundo semestre de 1987, a Shell
estreitou seu relacionamento com a
comunidade artística e acertou todos os
detalhes, como a escolha do júri e os critérios
de premiação, para inaugurar o prêmio em
março do ano seguinte.
Nesse processo de elaboração, três figuras
foram fundamentais para o reconhecimento
que a premiação alcançaria: o ator Miguel
Falabella, um dos primeiros a aprovar a
criação do evento; o ator e diretor José Wilker,
que dirigiu e ajudou a organizar as duas
primeiras edições da festa; e o teatrólogo
Flávio Rangel, responsável pelo extinto Prêmio
Molière de Teatro e que ajudou a Shell
a fazer uma cerimônia à altura.
“Naquela época, o Molière era a principal
honraria do teatro nacional e o Flávio nos
indicou tudo: como estruturar o júri, quais
categorias deveríamos ter e tudo mais.
Shell World brasil | notícias shell
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Capa

01: Amanda Acosta representa o ator Guilherme
Sant’Anna por “L’illustre Molière” (SP)
02: Ieda Ferreira é a homenageada especial de 2013
em São Paulo
03: Gustavo Gasparani e Renata Sorrah: Melhor Ator
e Melhor Atriz no 25º Prêmio Shell de Teatro (RJ)
04: O diretor para Assuntos Externos para América
Latina, Fábio Caldas, discursa na abertura dos
25 anos do Prêmio Shell de Teatro (RJ)
05: Nadja Naria vence na categoria Iluminação com
a peça campeã “Esta Criança” (RJ)
06: Homenageados e vencedores de São Paulo
07: Nicette Bruno e Beth Goulart apresentam o
25º Prêmio Shell de Teatro (RJ)
08: Os vencedores da edição do Rio de Janeiro

01

02

03

04

os melhores talentos de 2013
São Paulo

Rio de Janeiro

Atriz: Lavínnia Pannunzio por
“Um verão familiar”.
Ator: Guilherme Sant’Anna por
“L’illustre Molière”.
Autor: Alexandre Dal Farra por
“Mateus, 10”.
Direção: Maria Thaís por “Recusa”.
Música : Fernanda Maia por
“L’illustre Moliére”.
Iluminação: Guilherme Bonfanti
por “Bom Retiro 958 metros”.
Figurino: Zé Henrique de Paula
por “L’illustre Molière”.
Cenário: Márcio Medina
por “Recusa”.
Categoria especial: Lume Teatro
pelos 25 anos de trabalho permanente
de pesquisa.
Homenagem especial: Ieda
Ferreira, camareira.

Atriz: Renata Sorrah por
“Esta criança”.
Ator: Gustavo Gasparani por
“As mimosas da Praça Tiradentes”.
Autor: Maurício Arruda Mendonça
e Paulo Moraes por “A marca da água”.
Direção: Marcio Abreu por
“Esta criança”.
Música: Alexandre Elias por
“Gonzagão – A Lenda”.
Iluminação: Nadja Naira por
“Esta criança”.
Figurino: Teca Fichinski por “Valsa nº6”.
Cenário: Fernando Marés por
“Esta criança”.
Categoria especial: Grupo
Alfândega 88 pela ocupação
do Teatro Serrador.
Homenagem especial: Walmor
Chagas, ator, produtor e diretor.
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Nunca houve clima de concorrência entre os dois
prêmios. O próprio Flávio comemorou a nossa
iniciativa porque sabia que seria mais
um incentivo à arte”, conta Madeira, que não
esperava um reconhecimento tão rápido
da premiação.
“Já na primeira edição, a festa foi tão grande que
faltou espaço para acomodar todo mundo. A
repercussão foi enorme. Em pouco tempo, já
estávamos no Theatro Municipal. Até hoje, o
Prêmio Shell de Teatro é um dos mais importantes
do Brasil”, ressalta.
Sucesso nos palcos
O êxito das primeiras edições do Prêmio Shell
popularizou e engrandeceu o evento. Mais do
que uma festa, seus 25 anos são marcados pelo
incentivo à produção cultural e pela revelação de
novos talentos.
O ator Matheus Nachtergaele é um exemplo
disso. Após a excelente atuação na peça “O
Livro de Jó”, em 1995, ele venceu na categoria
Melhor Ator. A conquista lhe deu projeção na
mídia e, pouco tempo depois, ele foi alçado à
televisão e se tornou uma das principais estrelas
da dramaturgia nacional. A história é

06
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Curiosidades
Em 2005, o júri carioca prestou Homenagem
Especial à Família Goulart, por simbolizar a
família teatral brasileira. Paulo Goulart, Nicette
Bruno e os filhos Beth Goulart, Bárbara Bruno e
Paulo Goulart Filho receberam o troféu especial.
Além disso, Nicette foi escolhida melhor atriz em
1998 e Beth em 2000 e 2009.

Gabriel Villela foi o grande campeão do Prêmio Shell de
Teatro com nove premiações como Melhor Direção, Cenário e Figurino.
Guilherme Bonfanti
07

recebeu seis estuetas por
melhor iluminação.

Daniela Thomas foi
premiadA cinco vezes
pelo melhor cenário.

A compositora

Liliane Secco

O Grupo Tapa
ganhou a Categoria
Especial três vezes.
semelhante à de Pedro Cardoso, primeiro a vencer
na categoria em 1988 por sua performance na
peça “Noel Rosa”, hoje é um dos atores mais
conhecidos do país.

08

marcos issa

recebeu três prêmios
de Melhor Música.

XX

“A Shell sempre quis reconhecer o que havia de mais
importante e inovador na produção cultural do Brasil.
E o Prêmio Shell de Teatro serve justamente para
enaltecer essa arte, que é o espelho do povo
brasileiro. Além de atestar a excelência do que está
sendo exibido nos palcos, o prêmio é um agente de
transformação cultural”, diz a gerente de
Investimentos Sociais da Shell, Leíse Duarte.
A importância do incentivo é atestada por artistas de
peso. Escolhido como Melhor Autor do Rio em
2013, Paulo Moraes disse que o Prêmio Shell já
marcou história no teatro brasileiro e ajuda a dar mais
visibilidade às peças nacionais.
“O Prêmio Shell de Teatro é um acontecimento
histórico, por isso é ainda mais importante
comemorarmos esses 25 anos. Não só ele revela
talentos dos palcos e dos bastidores mas também
reconhece o trabalho de artistas consagrados e
contribuiu para levar as pessoas de volta ao teatro
porque chama a atenção do público para a nossa
arte”, exalta o autor.

O diretor Enrique Diaz sagrou-se campeão quatro vezes.
Diogo Vilela foi o ator que mais vezes venceu o Prêmio Shell
de Teatro, faturando três estatuetas.

Suely Franco, Andréa Beltrão, Beth Goulart,
Eva Wilma e Laura Cardoso levaram a estatueta
de Melhor Atriz duas vezes cada uma.

As produções “Melodrama” e “Vem
buscar-me que ainda sou teu” foram

as maiores vencedoras de todos os tempos com
cinco premiações cada. Ambas receberam prêmios
no Rio de Janeiro e em São Paulo.
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relacionamento
segurança
com
Stakeholders

Muito além da Bacia
No interior de Minas
Gerais, Shell se
aproxima das
comunidades e
minimiza riscos não
técnicos ao redor de
seu primeiro
projeto onshore

Sustentabilidade para a Shell é
mais que um conceito, é uma
prática. A partir do respeito ao
meio ambiente e do diálogo
constante com as comunidades
onde atua, a empresa busca
minimizar o impacto causado por
suas operações durante todas as
etapas da cadeia produtiva.
Para isso, a companhia
desenvolveu uma estrutura
completa de planejamento e
ação que envolve desde estudos
técnicos, ambientais, políticos e
sociais até investimentos
expressivos em tecnologias
mais eficientes. À frente dessa
iniciativa está a área de
Gerenciamento de Riscos Não
Técnicos da Shell, que hoje está
trabalhando a pleno vapor na
Bacia do São Francisco, que se
estende por alguns municípios do
interior de Minas Gerais.
O nome extenso do setor é
proporcional à complexidade de
sua atuação, que envolve
avaliação e mitigação de possíveis
fatores que possam causar
impactos financeiros e
reputacionais, além de atrasos de
cronograma. Esse processo exige a
colaboração de diversas áreas
como Health, Security, Safety &
Environment (HSSE), Contratações
& Aquisições, Conteúdo Local,
Comunicação, Relações
Governamentais e Performance
Social, sob a tutela do setor de
Desenvolvimento Sustentável.
“O mapeamento desses riscos
começa antes da exploração e se
prolonga por toda a vida útil dos
ativos. Nosso papel é implementar
um plano de gerenciamento que
integre os times técnicos e não

Shell World brasil | notícias shell

técnicos na elaboração de diretrizes e ações conjuntas para
minimizar os riscos e maximizar as oportunidades, garantindo o
bom andamento dos projetos”, explica a assessora de
Desenvolvimento Sustentável (Venture Support Integrator, em inglês)
para Ativos em Exploração, Priscila Tapajós.
À medida que o projeto avança, o plano é atualizado e
revitalizado com o apoio das áreas funcionais. O gerenciamento
também alinha a estratégia de relacionamento e engajamento dos
stakeholders: desde as comunidades locais até os parceiros
comerciais e fornecedores, todos receberão as mesmas
informações sobre o desenvolvimento das atividades no campo.
São Francisco
Em busca de gás natural, a Shell desenvolve seu primeiro projeto
onshore no Brasil, na Bacia do São Francisco. A região, cortada
por seis municípios, sintetiza a importância do trabalho realizado
pelo Gerenciamento de Riscos Não Técnicos. Atualmente em fase
de exploração, a localidade passou por uma série de estudos
geológicos e socioambientais, além da análise de dados
sísmicos sobre as características do subsolo.
Nesse processo, a aproximação com a comunidade para explicar
o andamento do projeto é essencial. A equipe de Performance
Social viajou até o município de Arinos (MG), onde serão feitos os
primeiros testes exploratórios.
No primeiro contato formal com a comunidade, entre 11 e 16 de
março, o time explicou o trabalho desenvolvido na região e ouviu
os diferentes segmentos do local (servidores públicos, associações
de moradores, sindicatos de trabalhadores).
“As informações passadas a esses grupos devem estar alinhadas
para evitar ruídos. Com essa visita, criamos um canal de
comunicação e começamos a construir uma relação de confiança
com a população. Assim, buscaremos soluções conjuntas que
beneficiarão tanto a comunidade quanto nossas atividades”, conta
a coordenadora de Performance Social, Maria Rita Borba.
O objetivo da visita, realizada com o suporte da consultoria Soma,
é minimizar os pontos negativos e, principalmente, potencializar as
ações positivas.
“Essa aproximação busca aumentar o entendimento de nossas
ações e engajar os stakeholders. Ao mesmo tempo, nos
sensibiliza em relação às necessidades e expectativas da
população e às suas especificidades locais. Dessa forma, a
comunidade tem certeza de que vamos atuar de maneira segura
e sustentável, deixando um legado positivo no fim das
operações”, garante Priscila.
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arquivo pessoal

do São Francisco
Maria Rita Borba conversa
com a comunidade de arinos
Preço alto
Pesquisa publicada em 2010 pelo banco de investimentos
Goldman Sachs com os 230 maiores ativos na área de
petróleo e gás revelou que a inobservância dos riscos não
técnicos custa aproximadamente US$ 11,3 bilhões anuais. A
partir desses dados, a consultoria ambiental ERM calculou que
75% dos atrasos e impactos em custos nos projetos também
resultam de falhas nessa área.

Com essa aproximação a comunidade
tem certeza de que vamos operar de
forma segura e sustentável.
priscila tapajós, assessora de Desenvolvimento Sustentável
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DOWNSTREAM

Na rota
da Qualidade
Em visita, novo diretor
global de Downstream
afirma que o Brasil
é um país estratégico
para a Shell

Excelência operacional. Duas palavras simples que definem um conceito
de qualidade em produtos e serviços, também determinam hoje o
principal foco da área de Downstream da Shell ao redor do mundo. Foi o
que contou o novo diretor global da divisão, Ben van Beurden, em sua
visita ao Brasil, no dia 6 de fevereiro.
Ao lado do presidente da Shell Brasil Petróleo, André Araujo, e do
vice-presidente de Lubrificantes, Guilherme Perdigão, o executivo
abordou, na sede da empresa, na Barra da Tijuca (RJ), as futuras
diretrizes da área e os planos para a companhia crescer no
mercado mundial.
“Realinhamos nossa estratégia de mercado e globalizamos
procedimentos em Downstream para melhorar nossa performance e
tornar a companhia mais rentável. Essas mudanças são importantes para
manter a reputação e a credibilidade da Shell, valores essenciais para
conquistar novos investidores, clientes e parceiros, e ampliar nossos
negócios”, analisa o diretor global.

O Brasil é estratégico para as
operações da Shell. por isso,
queremos participar deste
momento de desenvolvimento
e ter o país como um parceiro
importante para diversificar
nossos investimentos.
Ben van Beurden, diretor global de Downstream
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Para alcançar esse resultado, conta o diretor, foi preciso buscar as
melhores práticas globais e disseminá-las nas demais unidades da
Shell, aumentando a qualidade das operações da empresa.
“Hoje, somos uma das companhias mais seguras e confiáveis do mundo:
nossas ações condizem com nossas palavras. Mas é sempre importante
verificarmos onde temos negócios bons e diferenciados que podem ser
altamente rentáveis, robustos e sólidos. Por isso estou aqui no Brasil”,
explica van Beurden.
Shell no Brasil
Globalmente, o setor de Downstream é responsável por refino,
suprimento e distribuição de combustíveis, lubrificantes e outros
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alessandro costa

derivados do petróleo. Porém, no Brasil foram realizadas
algumas mudanças significativas para o negócio: em 2011, a
Shell investiu na formação da Raízen, uma joint-venture com a
Cosan para ampliar a participação da companhia na
produção de etanol e açúcar, geração de energia, e
fornecimento e distribuição de combustíveis.
Desde então, a companhia anglo-holandesa atua nos setores
de Upstream, Lubrificantes, além de operações de Trading de
Petróleo e na área de Projetos & Tecnologia.
“O Brasil é estratégico para as operações da Shell: está
prosperando, destacando-se no setor pela elevada
capacidade de produção energética e conta com um
mercado consumidor potencialmente em crescimento.
Queremos participar desse momento de desenvolvimento e ter
o país como um parceiro importante para diversificar nossos
investimentos”, anuncia o diretor.

Perfil
O holandês Ben van Beurden era vice-presidente-executivo de
Químicos até assumir a diretoria de Downstream do Grupo
Shell, em janeiro deste ano. Formado em Engenharia Química
pela Universidade Delf, na Holanda, ingressou na companhia
anglo-holandesa em 1983. Durante seus 30 anos de casa,
atuou nas áreas de engenharia, gestão de ativos, comercial e
operacional em locais como África, Malásia, Inglaterra,
Estados Unidos e também em sua terra natal.

Downstream verde e amarelo
André Araujo, Ben van Beurden e Guilherme Perdigão apresentaram
os planos da Shell Global para o setor de Downstream

De acordo com dados do Sindicato Nacional das Empresas
Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom),
em 2012, a Shell Lubrificantes registrou participação de 14,5%
no mercado brasileiro, recorde nos últimos oito anos.
No setor de combustíveis, a joint-venture Raízen alcançou a
terceira colocação entre as companhias nacionais, em 2011.
No mesmo ano, a empresa garantiu a segunda posição na
comercialização de etanol no ranking nacional. Esta é a aposta
da companhia para crescer no Brasil.
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Carnaval
da concha

Na Ilha do Governador, Bloco da Shell conduzia
funcionários e moradores pelas ruas da região
“Ô abre alas que eu quero passar...” Um dos
símbolos do Carnaval carioca, a antiga
marchinha composta por Chiquinha Gonzaga
no século XIX faz parte até hoje da farra dos
blocos de rua do Rio de Janeiro, conhecidos
pela alegria e pela irreverência de seus
foliões. E foi com esse mesmo espírito livre e
descontraído que surgiu o Bloco da Shell,
composto por empregados da empresa e que
desfilava aos sábados, na Ilha do Governador
(Zona Norte).
O bloco começou em 1951 como uma
brincadeira após o horário de trabalho, conta o
ex-funcionário Percílio Francisco Alves Filho.
Alguns anos depois, já arrastava milhares de
pessoas pelos quase dois quilômetros que
separam os bairros da Ribeira, onde fica a
Shell World brasil | notícias shell

fábrica de lubrificantes Icolub, e da Cacuia, na
parte central do bairro.
Homens, mulheres e crianças de todas as
idades seguiam a porta-bandeira – escolhida
de improviso entre as participantes –, que
levava a concha amarela e vermelha,
estandarte do grupo. Componente fiel do
Bloco da Shell desde que ingressou na
empresa, na década de 1980, a assistente
administrativa Rosário Veras recorda um
desfile que começou com cerca 500 pessoas
e chegou à dispersão com mais de
2.500 seguidores.
“O Bloco da Shell começou sem nenhuma
pretensão e se tornou tradicional na Ilha do
Governador: era uma espécie de abertura
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oficial do Carnaval na região. No começo,
não tínhamos integrantes formais e escolhíamos
os destaques na hora do desfile. Mesmo assim,
muitas pessoas nos seguiam”, relembra Rosário.
No início, os próprios funcionários integravam a
bateria, tocavam caixa, cuíca e tamborim, além
de cantar as famosas marchinhas. Com o passar
dos anos, uma banda profissional passou a
conduzir a festa.

Por 52 anos, o Bloco da Shell levou milhares de pessoas pela
Ilha do Governador

A porta-bandeira improvisada levava o estandarte do
bloco: a concha

O comprometimento da força de trabalho levou
a liderança da Shell a contribuir com a folia e
patrocinar camisas personalizadas e diversos
brindes que levavam a marca da empresa.
Com o apoio da diretoria do Clube da Shell,
criado em 1981, a festa passou a ter a sede
como base de apoio e ponto de concentração
para os desfiles, que permaneceram até 2003.

O Bloco era uma
forma de nos
mantermos
unidos e nos
divertirmos nos
dias de Carnaval.
Rosário Veras, assistente
administrativa da icolub

“O bloco era uma forma de nos mantermos
unidos e nos divertirmos nos dias de Carnaval.
Apesar do clima de descontração, sempre
prezávamos pela segurança dos foliões, fossem
ou não da Shell”, garante Rosário, que presidiu
o Clube da Shell de 1998 a 2004.
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Funcionários atletas
Conheça histórias
de pessoas que
conciliam o
trabalho na Shell
com os esportes

Mark Pearson é líder de serviços operacionais
e triatleta nas horas vagas

Arquivo pessoal
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Às 5h30 da manhã ela acorda,
toma um café reforçado, veste a
roupa de corrida, calça o tênis e
está pronta para ir trabalhar. Na
mochila, a bolsa de executiva, o
salto alto e a maquiagem. Essa é
a rotina da assessora de
Desenvolvimento Sustentável
(Venture Support Integrator,
em inglês) Priscila Tapajós que,
até duas vezes por semana, corre
os 17 km que separam sua casa
no Alto Leblon (Zona Sul do Rio)
até a sede da Shell, na Barra da
Tijuca (Zona Oeste).
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O hábito saudável surgiu na
infância, quando conciliava
balé, vôlei, natação e surfe com
os estudos. Hoje, aos 32 anos,
mudaram apenas os
compromissos. A paixão pelo
esporte, a disciplina e a
determinação para mesclar
tarefas pessoais e profissionais
continuam as mesmas.
“Quando não corro na orla,
nado no mar de Copacabana.
A vantagem de correr até a Shell
é superar o tempo do
engarrafamento fazendo uma

atividade física e conseguir uma
forma de manter vida pessoal e
profissional em harmonia. Chego
ao trabalho muito mais disposta
para enfrentar as tarefas do dia a
dia e com fôlego de sobra para
superar qualquer desafio”, conta.
Em 2009, quando começou a
treinar para participar da sua
primeira meia maratona, Priscila
percorria 5 km por dia. Os treinos
intensivos permitiram que, em
fevereiro deste ano, ela fosse a El
Cruce de Los Andes, uma das
principais corridas da modalidade
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Os exercícios ajudam a raciocinar melhor, diminuir as dores
corporais, aumentar a disposição para encarar os desafios
pessoais e profissionais.
maurício souza, gerente-médico da Shell Brasil e América Latina

cross country, e atravessasse os mais
de 100 km que separam Argentina e
Chile em apenas três dias e sob
condições climáticas extremas.
Na Shell, ela já participou do Circuito
das Estações Adidas e do Global
Corporate Challenge, ambos
incentivados pelo programa Viva Bem
da Shell (veja mais no box abaixo).
“Esses eventos são uma forma de
demonstrar aos colegas que praticar
exercícios é saudável e faz bem ao
corpo e à alma. Também são
excelentes oportunidades para
conhecer pessoas da empresa com as
quais não temos contato diário”,
elogia Priscila.

Arquivo pessoal

Treino triplo
Britânico de nascimento e carioca por
opção profissional, o líder de Serviços
Operacionais, Mark Pearson, tornou-se
um esportista pouco depois de se mudar
para a orla da Barra da Tijuca, em
2008. Hoje, ele é triatleta com
passagem pelos eventos mais difíceis e
competitivos da categoria e diz que hoje
aos 45 anos está mais disposto do que
aos 20 anos.

Alessandra Figueredo exibe
a medalha da Corrida das
Estações Adidas

Contagiado pelos vizinhos e praticantes
de esportes à beira-mar, em 2009 ele
começou a andar na praia para perder
peso. Em pouco tempo, se inscreveu na
Meia Maratona do Rio (21 km de
percurso) cujo desempenho acima do

Saúde na Shell
Como gerente-médico da Shell,
Maurício Souza também
coordena o Programa Viva Bem,
que incentiva os funcionários a
adotar um estilo de vida mais
saudável. Pesquisas feitas pela
equipe do programa, em 2012,
apontam que cerca de 40% dos
funcionários não se exercitam
ou o fazem de forma irregular.
Para tentar reverter esse quadro, a
empresa promove grupos de
caminhada e corrida em diferentes
pontos da cidade, com orientação
especializada e sem custos. “Nossa
meta não é formar atletas, mas sim
motivar as pessoas a fazer algum
tipo de atividade física regular para
sair do sedentarismo”, enfatiza o
gerente-médico.
No ano passado, a Shell Brasil
participou do Global Corporate
Challenge, evento que reúne
empresas do mundo inteiro para

aumentar a quantidade de passos
diários e melhorar a saúde das
equipes. Este ano, superando as
melhores expectativas, o número
de inscritos foi de 238
funcionários, cerca de 90%
a mais do que em 2012.
Além disso, a Shell patrocinou
50% da inscrição dos 291
empregados que foram ao
Circuito Adidas. Este ano, a
companhia estenderá a
iniciativa ao Circuito Light Rio
Antigo (até 10 km).
“Não é conversa de médico:
essas ações melhoram a
flexibilidade, o condicionamento
cardiorrespiratório e a massa
muscular, além de ajudar a
raciocinar melhor, diminuir as
dores corporais, aumentar a
disposição para encarar os
desafios pessoais e
profissionais”, explica.
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40% dos funcionários
não se exercitam ou o
fazem de forma irregular.

divulgação/rei e rainha do mar

Arquivo pessoal
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Priscila Tapajós disputou El Cruce de los Andes

Travessia em mar aberto: uma das atividades de Maurício Souza

esperado o incentivou a pedalar e nadar
também. Finalmente, em 2010, conseguiu
fazer o primeiro treino completo de triatlo, já
com orientação profissional.

“Muitos dizem que não têm tempo para se
exercitar, mas basta organizar os próprios
horários e verificar os benefícios pessoais e
profissionais obtidos com a medida. Melhorei
minha saúde e aumentei meu bem-estar. Esse
exemplo é um forte argumento para incentivar
os colegas do trabalho”, revela o líder.

“Minha meta era ir ao Big Five Marathon (África
do Sul), em 2011. São 42 km lutando contra o
vento, subindo montanhas e em outras condições
extremas que dificultam a prova. Apesar das
dificuldades e da exigência física e mental,
alcancei meu objetivo e completei a maratona
em décimo lugar geral”, relembra Pearson.
Em 2012, ele participou de nove provas,
inclusive uma Ultramaratona (56 km) e um
Ironman no México (3,8 km nadando,
180 km pedalando e 42 km correndo), que
demandaram alto nível de treinamento e
muito esforço. Em fevereiro deste ano, viajou
até o Panamá para competir no Ironman
70.3 Campeonato Latino-Americano: foram
1,9 km de natação, 90 km de bicicleta e
21 km de corrida.
“Nessa corrida, chegamos ao nosso limite,
mas também descobrimos que somos capazes
de ir muito além do que imaginamos. Todo
esforço valeu a pena: terminei em 21º lugar na
minha categoria, em um evento ao qual fui
para apenas me divertir”, analisa.
As experiências de Pearson como esportista
motivaram alguns colegas a participar do
Global Corporate Challenge e a praticar mais
atividades físicas. Eles passaram a se
organizar e, assim, aumentar a agenda
semanal de exercícios.
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Medicina esportiva
A prática da medicina sempre esteve
associada ao estilo de vida saudável
adotado pelo gerente-médico da Shell Brasil
e América Latina, Maurício Souza. Adepto da
natação desde criança, ele faz longas
travessias em mar aberto, como no Circuito
Rei e Rainha do Mar (5 km) e na Travessia dos
Fortes (3,8 km), nas praias da Zona Sul. A
rotina semanal de exercícios inclui três dias
de treinos na piscina e um no mar.
“Não é apenas uma questão de manter a forma
física ou evitar ganhar peso. Sou mais
disciplinado e trago para o trabalho a vontade de
vencer e superar desafios”, frisa o gerente-médico.
Para ele, a maioria das pessoas desconhece os
benefícios físicos e mentais dos esportes.
Unindo hábitos pessoais às exigências
profissionais, Souza participa de diversos
eventos relacionados à conscientização sobre a
importância de estar sempre em movimento,
alguns deles para motivar a equipe. Como
orgulho individual e incentivo aos colegas, ele
mantém medalhas das competições expostas
na mesa do trabalho.

“Muitas vezes, achamos que não somos capazes
de superar algumas dificuldades, mas a prática
de esportes nos mostra que isso é possível,
principalmente quando traçamos um objetivo.
Nunca é tarde para começar”, garante.
Esforço recompensado
Exemplo de superação, iniciativa e bomhumor, a ex-bailarina e funcionária da Shell
Alessandra Figueredo percorre 8 km ao redor
da Lagoa Rodrigo de Freitas (Zona Sul) em
uma hora todos os fins de semana. O grande
desafio? Há 10 anos, ela sofreu um acidente
vascular cerebral (AVC) que a tirou dos palcos.
Os médicos disseram que ela levaria 10 anos
para recomçar a andar. No entanto, foram
necessários apenas três meses para que
Alessandra voltasse a ter o estilo de vida saudável
a que estava acostumada. A dedicação valeu a
pena: em julho de 2012, com o apoio do
namorado, ela montou um plano para caminhar
no Circuito das Estações Adidas, em dezembro.
“Já voltei a dançar, nadar e pedalar, mas a
corrida é o meu esporte favorito, por ser mais
democrática: corre quem quer, na velocidade que
consegue. Esse é um desafio pessoal e estou muito
empolgada para fazer o melhor tempo possível
nas competições de que participo”, alegra-se a
consultora de Internet da Shell Brasil.
Com tanto ânimo e disposição, Alessandra
lança um desafio àqueles que ainda não
entraram no ritmo: “Basta fazer uma semana
de exercícios e ninguém vai querer parar
depois que perceber as vantagens”.
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equatorial brasileira tem as mesmas características
geológicas da margem equatorial africana, onde
recentemente ocorreram descobertas como o
Campo de Jubilee, na costa de Gana, que
concentra boas oportunidades em petróleo leve.
Além da exploração da margem equatorial,
a oferta de blocos terrestres é importante
para o desenvolvimento do setor petrolífero
brasileiro, pois permite maior diversificação
de investimentos e abre espaço, também,
para a participação de empresas pequenas
e médias. Para a exploração onshore, a
bacia mais importante anunciada é a do
Parnaíba, uma nova fronteira terrestre com
alto potencial para a exploração de gás
natural não associado.

A volta
dos leilões

Outro atrativo da 11ª rodada diz respeito ao
regime de outorga. Os blocos dessa rodada
serão licitados sob o regime de concessão,
que garante um tratamento igualitário para
todas as empresas, além de assegurar a
possibilidade de atuarem como operadoras.

Depois de quatro anos sem leilões, está
confirmada a realização da 11ª rodada de
licitação de blocos exploratórios de petróleo e
gás em 14 e 15 de maio de 2013. O governo
também anunciou a intenção de fazer mais dois
leilões ainda este ano, um deles exclusivo para
as áreas do pré-sal e outro para áreas em terra
visando ao aumento da oferta de gás natural.
Como era esperado, o mercado reagiu
positivamente aos anúncios, depois de anos de
notícias ruins. Agora, a torcida é para que haja
continuidade dos leilões, de forma a recolocar o
Brasil no mapa dos investidores.
Mesmo sem contar com blocos do pré-sal, a 11ª
rodada vai oferecer excelentes oportunidades de
investimento, tanto para empresas petroleiras grandes
que já possuem presença no setor de E&P no Brasil
quanto para pequenas e médias empresas. Para as
gigantes do setor, a 11ª rodada trouxe novidades
promissoras como a licitação dos primeiros blocos na
pouco explorada margem equatorial. A margem

As futuras licitações sob o regime de partilha
virão revestidas de uma maior intervenção do
Estado e com uma Petrobras enfraquecida, já
que a empresa foi a principal prejudicada
pelas mudanças no marco regulatório e pelo
fechamento do mercado. O novo modelo
jurídico da partilha traz de volta o monopólio
da Petrobras na operação dos campos do
pré-sal e estabelece uma participação mínima
de 30% nos campos do pré-sal a serem
leiloados. Sem falar na criação de mais uma
estatal, que teria a missão de gerir os
contratos de partilha com poder de veto no
comitê gestor dos campos de petróleo.
Finalmente, o governo parece ter entendido
que a conta do fechamento do mercado de
petróleo estava ficando muito cara para o
Brasil. Investimentos que poderiam ter sido
realizados no Brasil foram para outros
destinos, como Estados Unidos, África e
Colômbia, contribuindo, em particular nos
EUA, para uma grande revolução com a
produção de gás e petróleo não
convencional. A volta dos leilões é um
avanço, agora só falta o governo
restabelecer as boas práticas de mercado
que existiam por ocasião da abertura
dos anos 90.

Adriano Pires é diretor do Centro
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE)
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VAMOS ILUMINAR NOSSO FUTURO
COM NOVAS FONTES DE ENERGIA.
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, para que a luz do futuro
se mantenha acesa para as novas gerações, precisamos de energias
mais limpas. Por isso, a Shell produz e fornece gás natural em 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 JUNTOS.
NOSSA ENERGIA FEZ HISTÓRIA. E VAI FAZER O FUTURO.

