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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 
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 
com a preservação do meio ambiente.
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em um país que ocupa um dos primeiros lugares 
na triste estatística de mortes no trânsito, a Shell é 
um ponto fora da curva. Graças a um intenso 
programa de treinamento e conscientização, a 
empresa mantém um elevado padrão de 
segurança nas estradas. em fevereiro, por 
exemplo, o transporte de lubrificantes completou 
dois mil dias sem acidentes fatais. e para um 
impressionante número de quilômetros rodados: 
nada menos que 95 milhões, o equivalente a mais 
de duas mil voltas ao redor do planeta.

Nesse sentido, a Shell Brasil não atua somente em 
terra firme. em abril, mais de 350 pessoas – entre 
funcionários, contratados e representantes de 
órgãos do governo – participarão de um grande 
treinamento de resposta a emergências, no rio de 
Janeiro. O objetivo é verificar a capacidade de 
ação da empresa em situações de risco – como 
um vazamento, por exemplo.

a união de forças para proteger o meio 
ambiente também ganhou destaque nesta 
edição. a icolub – nossa fábrica de lubrificantes 
na ilha do Governador – e outras 32 companhias 
integram o Plano de Área da Baía de 
Guanabara. O documento, elaborado pelo 
governo estadual, reúne as medidas necessárias 
a serem tomadas em casos de acidente com 
derrame de óleo no mar. É o primeiro projeto a 
integrar o Plano Nacional de contingência.

Um olho no Brasil, outro no mundo. Do Qatar, 
apresentamos um projeto da Shell em busca de 
soluções inovadoras para o reaproveitamento da 
água, escassa no Oriente Médio. Da coreia do Sul, 
contamos a história da Prelude FlNG, a maior 
instalação do mundo destinada à exploração 
offshore de gás natural liquefeito. São 488 metros 
de extensão, maior do que a altura do empire 
State, em Nova York. Um gigante lançado ao mar 
em dezembro do ano passado.

Boa leitura!
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Na shell Brasil, uma iniciativa inovadora dá às funcionárias a oportunidade de trocar 
experiências profissionais e pessoais com experientes líderes do Grupo. organizados 
desde setembro de 2013, os almoços da shell Women’s Network Brasil já receberam 
seis ilustres visitantes, como john macartur, vice-presidente de tecnologia de Gás, e 
donna tarka, controller de Finanças de upstream americas. a cada mês, líderes de 
diferentes áreas trazem suas perspectivas sobre tópicos variados.

 “eles refletem sobre o desenvolvimento de suas carreiras e as lições aprendidas. as 
participantes podem pensar em diferentes rotas e alternativas para adotar em suas 
vidas profissionais, no tocante a diversos temas”, explicou Cláudia rondon, 
engenheira de reservatório da companhia que está à frente do projeto.

os convites são feitos por e-mail e, a cada encontro, no máximo 10 mulheres podem 
participar. a novidade faz sucesso entre as participantes, que saem dos bate-papos 
satisfeitas não só com as conversas, mas também com a oportunidade de se conectar 
com líderes e funcionárias de diferentes departamentos. a receptividade se reflete na 
longa lista de espera.

os almoços mostraram como cada pessoa lida com questões reais, que métodos podem ser 
aplicados nos aspectos pessoais e profissionais, e os variados caminhos para o sucesso.

“elas aproveitam e muito a oportunidade de ouvir as histórias dos convidados e das 
outras mulheres. todos nós passamos por diferentes situações, com as quais temos 
formas únicas de lidar. e é ao conversar sobre elas e seu impacto que tiramos as reais 
lições”, completa a gestora do projeto.

JOGO  
rÁPiDO

almoços de aprendizado
O vice-presidente Kent Stingl 
foi o convidado do último 
encontro da SWNB
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experiência  
reconhecida
os anos de trabalho e a entrega dos 
melhores resultados são 
recompensadores, especialmente para 
quem trabalha na shell. a alegria de 
completar cinco anos de casa foi 
dividida por aluysio santos e Ligia 
Gonçalves, funcionários da área de 
Contract & Procurement. em dezembro, 
eles receberam troféus de 
agradecimentos pela dedicação e 
contribuição à companhia. 

a formação profissional de Ligia foi 
desenvolvida por longo tempo na shell. 
Compradora sênior para américa 
Latina, ela ingressou na companhia 
pelo programa de estágio e, assim que 
se formou, foi contratada. “É muito bom 
olhar para trás e perceber o quanto 
cresci. o reconhecimento me fez sentir 
ainda mais parte da empresa e traz 

certo orgulho. É simbólico, mas dá a 
sensação que agora tenho alguma 
experiência. É uma forma de ser 
lembrada de que integro o time e minha 
contribuição faz a diferença”, reflete.

aluysio já tem o dobro de vida 
profissional e começou sua jornada na 
shell no departamento jurídico. Para 
ele, a experiência mais marcante ao 
longo desses anos foi ver a companhia 
ganhar o leilão do campo de Libra. e o 
comprador continua a pensar no futuro 
na companhia: “acredito que tenho 
muito a aprender e espero me 
desenvolver cada vez mais para que 
possa aproveitar as oportunidades que 
surgirão pela frente”.

aluysio Santos e ligia Gonçalves 
recebem homenagem da chefe, 
Sandra Brandão, pelo tempo de 
serviço na Shell
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Centenário 
premiado
a shell Brasil venceu, em dezembro, o shell vI and 
Communication excellence awards, na categoria 
Comunicação digital. o prêmio foi para 
animação sobre o centenário da companhia no 
país. a premiação interna reconhece as melhores 
práticas da shell e de agências parceiras em todo 
o mundo na aplicação das regras de identidade 
visual em materiais de comunicação.

a criação do projeto durou três meses e começou 
a partir de uma pesquisa sobre os marcos 
históricos da shell no Brasil. além de demonstrar 
as contribuições da empresa ao longo de 100 
anos, o vídeo destaca o compromisso da 
companhia com o futuro da energia. a animação 
foi criada pela agência jWt e pelos times de 
Comunicação Corporativa local e global da shell.

VitóRia aNimaDa
acesse o link ou escaneie o Qr code com seu 
smartphone e assista ao vídeo sobre o centenário da 
Shell Brasil, que ganhou o prêmio Vi and 
communication excellence awards, na categoria 
comunicação Digital.

 migre.me/hXSks
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animação mostra os principais marcos dos 100 anos da Shell no Brasil

Diretor de assuntos externos da Shell para a américa latina, Fábio caldas dá palestra em evento da Ufes

oportunidade 
para estudantes
o estreito relacionamento da shell com os futuros profissionais começa na 
faculdade, ao mostrar seus projetos e estudos e fazê-los pensar anos à frente. em 
novembro, a companhia foi uma das participantes da v senes, a semana de 
engenharia do Norte do espírito santo, promovida pela universidade Federal 
do espírito santo (ufes) – uma das  integrantes do Programa embaixadores shell.

Fábio Caldas, diretor  de assuntos externos para a américa Latina, fez, para 
cerca de 230 estudantes, uma palestra sobre o estudo Cenário sob Novas 
Lentes. ele estava acompanhado de andré marques, gerente de categoria da 
área de Contract & Procurement. “Percebemos um grande interesse no tema. 
tivemos um número de jovens acima da minha expectativa e muitas perguntas. 
Foi importante para os alunos ficarem a par dos principais tópicos de energia 
discutidos atualmente e adquirirem conhecimentos para pensar o futuro 
energético no país e no mundo”, destacou Caldas.

essa ótica do aprendizado é compartilhada pelo estudante de engenharia do 
Petróleo elcio dias jr., que ajudou a organizar o evento. que ajudou a organizar 
o evento. “Com essa aproximação, começamos a descobrir a grandeza da 
empresa. Isso gerou interesse e, no futuro, pode resultar em oportunidades não 
só de estágios e empregos, mas também de pesquisas e de troca de 
conhecimento”, analisou.

Para daniele Gonik, coordenadora do Programa embaixadores shell, é 
importante mostrar a preocupação da companhia com as próximas gerações: 
“apresentamos o estudo que a shell Global faz, demonstrando nossa 
preocupação com os desafios de energia, água e alimentos, que são críticos 
para o desenvolvimento da sociedade”.  



Suando  
a camiSa

alTaS TeMPeraTUraS exiGeM  
MaiS cUiDaDOS Na rOTiNa

as altas temperaturas do verão deram ao país uma 
nova marca: no fim de janeiro, seis das dez cidades 
mais quentes do mundo eram brasileiras. os dados, 
colhidos pelo instituto nacional de Pesquisas Espaciais 
(inpe), mostram que todas as localidades estão no 
Hemisfério Sul. nos dois primeiros lugares da lista 
estão Rio de Janeiro (RJ) e Joinville (Sc), cujas 
sensações térmicas alcançaram, respectivamente, 
52°c e 51°c.

o instituto nacional de Saúde e Segurança 
ocupacional (nioSH, na sigla em inglês), dos Eua, 
recomenda evitar a exposição ao calor extremo, ao sol 
ou a níveis elevados de umidade. mas nem sempre isso 
é possível. Para passar pela avassaladora estação com 
mais tranquilidade, a Higienista industrial Líder para 
américa Latina, Tayra Zaccaro,lista alguns cuidados 
(leia mais no box):  

“a sede já é um indício de desidratação. Então é 
importante beber água mesmo quando a pessoa não 
tiver vontade, para manter a hidratação. 
adicionalmente, para se proteger da ação nociva dos 
raios ultravioletas emitidos pelo sol, a orientação é 

usar bloqueadores solares, de preferência com 
repelente na composição, pois o número de insetos 
aumenta no verão.” 

Para quem trabalha ao ar livre, a especialista indica 
pausas frequentes e que as atividades mais pesadas 
sejam feitas em um horário com temperatura mais 
amena. “Vale a pena começar a trabalhar mais cedo, 
quando o calor é menos intenso. dependendo da 
atividade, o trabalhador vai precisar fazer intervalos 
de 15 a 30 minutos. Trabalhos mais pesados exigem 
alto funcionamento do metabolismo. Junto com à alta 
temperatura, a pessoa pode sofrer uma sobrecarga 
térmica”, explica. 

o calor não tem nenhum efeito crônico, a longo prazo. 
Seu efeito é agudo e imediato. Por isso, é preciso ter 
cuidado com as exposições pontuais. a sobrecarga 
térmica provoca reações fisiológicas como sudorese 
intensa, aumento da frequência das pulsações, elevação 
da temperatura interna do corpo, o que pode aumentar 
a fadiga, diminuir a percepção e o raciocínio. Em casos 
extremos, essas respostas do organismo podem causar 
reflexos nos sistemas circulatório e endócrino.  
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o ser humano tem, em média, 2,6 
milhões de glândulas sudoríparas. 
Elas são ativadas quando uma 
região do cérebro determina que o 
corpo precisa ser resfriado. Para 
diminuir sua temperatura, o suor 
evapora pela pele.

Entretanto, nesse processo, o 
organismo perde água e eletrólitos 
(sais como sódio e potássio). Tomar 
bastante água e manter o nível de 
eletrólitos é necessário para o 
funcionamento apropriado do 
corpo. Por isso a importância de 
manter a hidratação. uma pessoa 
desidratada está mais propensa a 
ter doenças relacionadas ao calor.

Fonte: instituto nacional de Saúde e Segurança 
ocupacional (nioSH)
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Fique atento a essas dicas para lidar melhor com as altas temperaturas, 
no trabalho ou em casa:

  mantenha-se hidratado. a dica é tomar, a cada 20 minutos, 200 ml 
de água;

  a água é o líquido mais indicado para controlar o calor. Tome 
cuidado ao substituí-la por bebidas como isotônicos, que têm alto 
teor de sais minerais e podem aumentar a pressão arterial; 

  Evite consumir alimentos muito salgados ou muito doces, que 
demandam água do organismo para a eliminação do excesso pela 
urina, o que acelera a desidratação; 

  Priorize a ingestão de frutas e verduras, pois esses alimentos contêm 
água e nutrientes;

  Realize pausas para descanso. Fique atento a sintomas como: 
cansaço intenso, enjoo, tontura, suor excessivo, pele fria e pegajosa;

  Preste atenção no colega. ao perceber algum dos sintomas acima, 
intervenha e o encoraje a fazer uma pausa;

  Respeite um período de aclimatação gradual de ao menos cinco dias 
ao retornar ao trabalho após um longo tempo. adote um ritmo mais 
leve e redobre a atenção aos cuidados já mencionados;

  Trabalhadores em tratamento de pressão alta, cardíacos ou com 
alterações renais devem informar suas condições de saúde ao 
médico ocupacional;

  ambientes onde há fluxo constante de ar aliviam a sensação de 
calor. mantenha janelas e portas abertas e reposicione materiais 
que estejam obstruindo o fluxo de ar;

  use filtro solar com proteção contra as radiações uVa e uVB. 
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da Zona sul à Zona Norte do rio de janeiro, o 
empreendedorismo subiu à cabeça de 400 adolescentes. 
todos são alunos de 11 escolas públicas e particulares de 
Copacabana, del Castilho, Leblon, Centro, santa Cruz e outros 
bairros da cidade, e se conheceram no miniempresa, projeto 
da oNG junior achievement em parceria com a shell Brasil. 
esta é a 26ª turma a se formar no programa, e a empresa 
integra o time de patrocinadores desde 2000.

separados em grupos, os estudantes do 2º ano do ensino 
médio se reuniram em suas escolas durante 15 semanas para 
concluir a atividade extracurricular. Nas três horas de cada 
encontro, voluntários da companhia e de outras parceiras da 
oNG ensinaram noções básicas de finanças, recursos 
humanos, vendas e produção. Com o subsídio dos estudos, 
eles conseguiram criar suas empresas e desenvolver seus 
produtos, sempre com motes sustentáveis.

“o objetivo é entender as etapas produtivas mínimas para o 
funcionamento de uma empresa até chegar ao consumidor 
final, que é o momento da feira. Para muitos deles, é a primeira 
oportunidade de empreender”, conta Leíse duarte, gerente de 
Investimentos sociais da shell Brasil.

mesmo que os alunos pertençam a uma geração  conectada à 
internet, com fácil acesso ao conhecimento, o empreendedorismo 
não lhes é muito familiar. ao longo do programa, eles 
compartilham dificuldades, descobertas e ideias.

“É um tema recebido com relativa curiosidade porque não faz 
parte da sua rotina, e antes de participar do programa nem 
percebem o emprendedorismo como opção para o futuro”, 
explica Leíse.

OPORtUNiDaDE8

esCoLa de 
emPreeNdedores
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noVoS PaSSoS

MiNieMPreSa, PrOGraMa Da Parceria eNTre Shell e JUNiOr 
achieVeMeNT, FOrMa SUa 26ª TUrMa

o conteúdo aprendido no projeto ajuda, inclusive, no 
desenvolvimento escolar, como relata davi moura, 
vencedor do prêmio melhor achiever desta edição. o 
estudante de 17 anos teve que mudar a rotina para se 
dividir entre os estudos e a presidência da Bonecológico. 
Para conciliar os compromissos, chegou a estudar 
madrugada adentro.

“era presidente, mas também ajudei na área de finanças. 
Isso me fez focar mais em matemática”, diz davi, que 
ainda não descobriu que rumo profissional quer tomar, 
mas já mostra uma forte veia empreendedora.

Keila Billato, coordenadora do programa na junior 
achievement, analisa o diferencial do rapaz (conheça a 
história de Davi Moura no box):

“desde o início, identificamos seu envolvimento com o 
grupo e sua dedicação em aperfeiçoar a ideia e criar a 
empresa. o tempo todo ele demonstrou interesse em 
empreender no futuro. esse é um dos nossos objetivos: 
desenvolver esse tipo de comportamento”. 

a experiência amadurece os participantes não apenas 
nesse quesito, mas principalmente na escolha profissional. 
segundo Leíse, depoimentos de ex-participantes do 
programa mostram que a oportunidade de extrapolar a 
grade escolar ajuda na decisão da carreira. os estudantes 
aprendem a planejar suas atividades e compromissos, o 
que acarreta uma mudança de postura e amplia suas 
perspectivas de futuro. 



caminHoS do VEncEdoR

dos corredores da escola técnica Guaratiba saiu o vencedor do prêmio 
melhor achiever do miniempresa, do 2º semestre de 2013. davi moura, 
de 17 anos, conciliou o tempo de estudo no 2º ano do ensino médio com 
o cargo de presidente da empresa Bonecológico. o grupo pesquisou o 
produto – feito de tecido de meia, serragem de madeira, alpiste, garrafa 
Pet e eva – e chegou a rejeitar a ideia no início.

“os participantes não acreditaram que conseguiríamos vender por  
r$ 10”, conta davi.

a ideia de colocar as sementes de alpiste no boneco, feito com 
material reciclável, parece simples. mas a ideologia por trás do 
produto o torna atraente: conscientizar as pessoas da importância da 
água nos seres vivos e ensinar, em especial às crianças, a 
responsabilidade com o meio ambiente.

os 20 membros da Bonecológico trabalharam no produto, com uma 
meta sustentável: uma árvore seria plantada em Guaratiba a cada 50 
produtos vendidos. somando a feira, as vendas individuais no rio de 
janeiro, e a negociação com marcelo di Giorgio, proprietário da 
empresa de relógios touch, foram vendidos 527 bonecos.

outra ação comprovou a responsabilidade social da miniempresa 
chefiada por davi. durante a Feira de Negócios no shopping 
downtown, na Barra da tijuca, e em Guaratiba, a Bonecológico pediu 
doações de alimentos não perecíveis. Foram arrecadados mais de 
100kg. todo material foi doado ao abrigo evangélico da Pedra de 
Guaratiba, que, assim como a Creche Irmã scheilla, em Bento ribeiro, 
recebeu Bonecológicos para divertir e conscientizar as crianças.

“o sucesso da Bonecológico se deve a seis meses de muita 
dedicação, trabalho duro, comprometimento, foco, responsabilidade e 
sonhos. a experiência foi um aprendizado único e inesquecível e 
levarei esse conhecimento para minha vida toda”, diz davi.

davi moura e a vencedora do melhor achiever do 1º semestre, raisa 
Pantaleão, serão patrocinados pela shell no Fórum Internacional de jovens 
empreendedores, em maio deste ano. o evento reunirá os melhores 
achievers dos 120 países onde o miniempresa é realizado, e será 
sediado em Córdoba, na argentina.

Davi Moura é premiado o Melhor achiever do segundo semestre do Miniempresa
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equipe Bonecológico mostra os produtos feitos no projeto
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FÁBrica De lUBriFicaNTeS Da 
Shell, icOlUB É BaNhaDa Pela 
Baía De GUaNaBara
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a natureza tem muito a agradecer 
ao Plano de área da Baía de 
Guanabara (PaBG), lançado no 
final de dezembro de 2013 — o 
qual define as diretrizes para o 
combate a acidentes ambientais 
com derramamento de óleo no mar. 
desenvolvido por meio de uma 
parceria da secretaria de estado do 
ambiente com o Instituto estadual do 
ambiente (Inea), o documento foi 
preparado após três anos de 
debates e planejamento.

além dos órgãos governamentais, 
33 empresas localizadas na região 
de influência da Baía, entre elas a 
Icolub, contribuíram com o PaBG, 
que reúne os Planos de emergência 
Individual (PeI) de cada uma. 
dividido em 15 capítulos, aborda 
temas como cenários acidentais; 
estrutura organizacional; critérios de 
acionamento e mobilização das 
empresas e órgãos públicos; e 
procedimentos de descontaminação 
da área atingida.

11



mEiO amBiENtE12

cONheÇa O PaBG

Previsto pelo decreto Federal 4.871/2003, o 
PaBG é um plano de emergência para a Baía 
de Guanabara e tem a participação de todas 
as empresas atuantes na região que, de 
alguma forma, estão vulneráveis a vazamentos 
de óleo. suas ações são baseadas nos estudos 
de potenciais acidentes ambientais inseridos 
nos PeIs de cada companhia. 

a partir da análise dessas informações, foram 
estabelecidas estratégias para o caso de um 
derrame de óleo na área. sua execução vai 
permitir de maneira efetiva a prevenção, a 
detecção e a intervenção, além de formalizar o 
auxílio mútuo entre as empresas, como afirma 
Leonardo silva, supervisor de hsse da Icolub:

“a shell participa do comitê executivo do Plano, 
que estabelece as ações a ser seguidas. 
mesmo que o evento não nos envolva 
diretamente, temos o dever de auxiliar e dar 
suporte às demais 32 participantes”.

josé alencar soares sampaio, gerente de 
Licenciamento de risco ambiental do Inea, 
esclarece como será o procedimento: “em caso 
de acidente, a empresa responsável deve 
primeiramente tentar solucionar o problema 
com seus próprios recursos. Caso não seja 
possível, ela deverá acionar o PaBG”.

as companhias mais próximas do local da 
ocorrência serão as primeiras a atuar. a 
integração entre elas deve priorizar a 
otimização do tempo de resposta e dos recursos 
envolvidos. os procedimentos de iniciação e o 
destino dos resíduos gerados estão sendo 
produzidos na fase de adaptação do plano, 
para enriquecer ainda mais o documento. 
apesar de ser uma estratégia reativa, sampaio 
acredita que o PaBG possa funcionar como 
mais um incentivador da prevenção.

“as empresas antes não se comunicavam, 
agora estão integradas. a ideia é de que elas 
estejam equipadas e devidamente instruídas 
para evitar qualquer derramamento de óleo na 
Baía de Guanabara. mas, caso ocorra, o 
plano vai auxiliar na remediação”, ressalta o 
gerente do Inea.

MUNicíPiOS BaNhaDOS Pela Baía De GUaNaBara

 Belford Roxo

 cachoeiras de macacu

 duque de caxias 

 guapimirim 

 itaboraí 

 magé 

 mesquita

 nilópolis

 niterói

 nova iguaçu

 Rio Bonito 

 Rio de Janeiro

 São João de meriti 

 São gonçalo 

 Tanguá 

sem nenhuma ocorrência de acidente 
ambiental na Icolub, a shell está 
preparada para responder a qualquer 
eventualidade em sua operação. No 
PeI, estão identificadas as áreas mais 
críticas e os possíveis cenários. assim, 
ações preventivas são tomadas para 
garantir a segurança da área. entre as 
iniciativas, uma criteriosa auditoria 
voltada para a remediação ambiental 
acontece a cada dois anos.

“Conhecendo as possibilidades de 
erro, podemos trabalhar na 
prevenção por meio da 
capacitação dos nossos 
operadores, utilização de barreiras 
de contenção, manutenção 
constante dos equipamentos e 
auditorias. temos também uma 
empresa contratada especializada 
que nos dá suporte”, explica 
Carolina souza, supervisora do 
terminal da Icolub.

após ser auditada por especialistas 
da shell dos estados unidos, a 
fábrica de lubrificantes começou a 
aplicar uma série de boas práticas 
sugeridas pelo grupo. entre elas está 
o desenvolvimento do Plano tático, 
com diretrizes a serem seguidas em 
casos de eventos com derramamento 
de óleo.

de acordo com Carolina, o Plano 
tático é ainda mais específico que 
o PeI, por descrever 
detalhadamente os cenários e 
especificar como deve ser a 
atuação em cada um dos locais 

atingidos: “em caso de ocorrência, 
não podemos perder tempo 
pensando qual é a melhor 
estratégia naquele momento. 
Precisamos ter uma resposta rápida. 
este plano vai agilizar nossa 
atuação e, consequentemente, 
diminuir o impacto ambiental. 
vamos sincronizá-lo com as 
exigências do PaBG”.

integração nacional

a Baía de Guanabara é a primeira 
área no Brasil a fazer parte do 
Plano Nacional de Contingência 
(PNC), criado em 2013 para 
permitir a atuação coordenada de 
órgãos públicos e privados diante 
de um incidente com vazamento de 
óleo e minimizar os possíveis 
danos. ainda em fase de 
desenvolvimento, o plano gerou 
muitas expectativas no mercado. 
entre elas, está a possível agilidade 
alfandegária para equipamentos 
provenientes do exterior.

“Facilitaria muito o combate a um 
vazamento no mar, caso os recursos 
nacionais não sejam suficientes. 
atualmente, a demora para a 
disponibilização desses 
equipamentos de apoio externo é 
uma grande dificuldade para todas 
as empresas. o PNC traz a 
possiblidade de um desembaraço 
legal e da facilitação dessa ajuda”, 
diz Leonardo silva, supervisor de 
hsse da Icolub.    
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a PaRTiR dE JunHo, eSociaL EnTRa na RoTina daS EmPRESaS no BRaSiL 

iNFOrMaÇÃO É a 
alMa DO NeGóciO
o envio de informações trabalhistas para o governo brasileiro 
passará por mudanças este ano. será implementado o esocial, 
ferramenta que unifica o envio de dados trabalhistas e 
previdenciários pelas empresas sobre seus empregados. Órgãos 
como receita Federal, ministério do trabalho e emprego (mte) e 
Instituto Nacional do seguro social (INss) receberão os arquivos, 
a serem transmitidos à medida que os eventos ocorrerem.

“o esocial engloba leis e obrigações já existentes, cujos 
envios eram feitos isoladamente, por setores diferentes. agora, 
a transmissão será em tempo real, o que amplia a 
capacidade de fiscalização do governo, e tanto da shell 
quanto de suas empresas fornecedoras” explica renato 
rodrigues, diretor de Projetos da shell Brasil.

Para lidar com a demanda, foram criados grupos de trabalho 
com representantes de várias áreas da companhia, como 
Finanças, recursos humanos, Compras, Informática, 
Contabilidade, saúde e hsse. um grupo no exterior, formado 
por membros da shell na Polônia, Inglaterra, holanda e 
malásia, também analisa a plataforma usada globalmente pela 
empresa para adequar as informações ao novo procedimento:

“exploramos os requisitos do esocial e o mapeamos para 
processos, sistemas e procedimentos já aplicados 
internamente. estamos trabalhando para solucionar 
inadequações entre os métodos atuais e os determinados 
a partir deste ano”, explica Katarzyna Kaczmarek, 
analista de Projetos em recursos humanos da shell 
Polônia, com sede na Cracóvia, onde fica o centro de 
serviços compartilhados da área.

sandra miranda, gerente de Projetos de rh, explica que o 
trabalho conjunto também readequará as demandas internas 
aos prazos estabelecidos pela nova plataforma: “hoje, o 
tempo é estipulado internamente. Com o esocial, teremos que 
adaptá-lo aos prazos estabelecidos pelo governo. Isso 
influenciará os processos no Brasil e na Polônia”.

o envolvimento global para atender à nova exigência alcança o 
sistema interno da companhia. Para centralizar o envio das 
informações, uma plataforma para convergir os dados antes do 
envio definitivo está em desenvolvimento.

No Brasil, 70 funcionários da shell se 
preparam para o uso definitivo da 
ferramenta. além de newsletters restritas, a 
divulgação do esocial para a empresa 
será feita por notas e e-mails 
departamentais, inclusive alertando para 
a importância de manter os dados 
atualizados no sistema interno. em caso 
de dúvidas sobre preenchimento de seus 
dados pessoais entre em contato com 
departamento de serviços rh: *8001.

“a responsabilidade de shell é grande 
porque enviamos pelos funcionários as 
informações ao governo. É importante 
que, a cada mudança, como estado civil, 
endereço e no número de dependentes, 
os dados sejam atualizados”, alerta 
renato. ele destaca que terceirizados e 
expatriados também deverão ser 
cadastrados no sistema interno e 
informados no esocial. 

representantes de grupos de trabalho se reúnem para debater projeto de implementação do eSocial
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gOVERNO

  acessibilidade às 
informações pelo portal  
do eSocial;

  Padronização e 
integração dos cadastros 
nos órgãos federais, o que 
melhora a qualidade dos 
dados enviados;

  menos burocracia.

maiS BEnEFícioS

NOVa FERRamENta 
acesse o link ou escaneie o Qr code 
com seu smartphone e conheça mais 
informações sobre o eSocial

 www.esocial.gov.br/conheca.aspx



.

eNTreViSTa

Prova  
de fôlego

FÁBiO caSTrO
com equipe integrada, Shell Brasil fará o primeiro  
grande treinamento de resposta a emergências
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em condições 
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a segurança é prioridade nas operações da shell. a fim de 
garantir o bem-estar de todos os envolvidos – sejam eles 
funcionários, contratados ou o público em geral – a empresa 
mantém altos padrões de segurança e performance social. 
manuais e procedimentos pré-estabelecidos indicam as diretrizes 
em casos de emergência. além disso, são organizados simulados 
para pôr em prática os recursos e os planos de resposta 
existentes. em março, um exercício vai reunir aproximadamente 
300  pessoas de diversos setores da companhia e de importantes 
órgãos governamentais. Gerente de resposta a emergências, 
Fábio Castro está à frente da organização do evento.

O que define uma situação de emergência?

Qualquer acidente que envolva fatalidade ou ferimento grave; 
dano significativo ao meio ambiente; evacuação de uma 
instalação; danos substanciais à propriedade da shell ou a 
propriedades públicas ou privadas.

Em circunstâncias semelhantes, qual é a principal 
preocupação da Shell?

tanto em uma emergência quanto em uma operação em 
condições normais, nosso foco é a segurança do pessoal 
envolvido. Isso inclui os empregados, os contratados e o público 
em geral. Nunca tomaremos nenhuma providência que possa 
colocá-los em risco. essa é nossa prioridade.

como os procedimentos de atuação são estabelecidos? 
Qual deles você considera mais importante?

existem condutas específicas para os cenários mais comumente 
encontrados em nossas operações, como planos de evacuação 
médica, de resposta a óleo no mar, de evacuação das 
instalações. além disso, as unidades têm planos específicos para 
cada cenário identificado, como incêndio, homem ao mar, entre 
outros. os funcionários da shell devem ter em mente que sua 
própria segurança é a prioridade. a primeira instrução é proteger 
a si mesmo e a outros. após se afastar do perigo, deve-se avaliar 
sucintamente a situação e alertar o grupo de emergência da 
unidade. somente o pessoal especialmente treinado deve atuar 
nessas situações. 

como as diferentes áreas trabalham integradamente?

o Incident Command system (ICs) é a principal ferramenta na gestão 
da resposta a emergências. É um sistema desenvolvido para promover 
a utilização de uma estrutura organizacional padronizada capaz de 
integrar toda a complexidade envolvida nesses eventos. o ICs 
promove uma combinação de pessoal, equipamentos, procedimentos 
e comunicação e opera sob uma organização comum. dessa forma, 
todas as áreas de shell atuam de forma coordenada.

Na sede e na icolub há 110 pessoas treinadas  
para atuar em casos de emergência. como elas  
foram selecionadas?

os critérios não são baseados somente na função que exercem 
na shell. também avaliamos a capacidade de atuação em 
situações críticas. o time é estabelecido em função do tipo e do 
tamanho das emergências e é composto por funcionários de 
diversas áreas: desde o gerente de Incidente até responsáveis 
pelo setor de segurança, relações externas, médicos, 
especialistas em proteção e limpeza de áreas etc. 

Qual é a finalidade dos simulados?

são exercícios onde podemos pôr em prática os planos e os 
recursos de resposta estabelecidos em uma situação controlada. 
dessa forma, observamos os pontos que necessitam de 
aperfeiçoamento e implementar as ações necessárias para 
melhorar a resposta em um caso real.

Eles são baseados em possíveis cenários.  
como são criados?

os cenários de emergência são oriundos de estudos de risco de 
cada atividade, que se baseiam na experiência do grupo que os 
desenvolvem. Com base nessa pesquisa, são definidas as 
barreiras para minimização das consequências do evento.

Quantos simulados são realizados por ano na  
Shell Brasil? 

são mais de seis nesse período, entre eles simulados de resposta 
a vazamento de óleo, de emergência médica, de evacuação de 
escritórios. além disso, as unidades offshore realizam exercícios 
semanalmente, e as unidades onshore, como bases de apoio 
logístico, a cada dois meses.

Em março, ocorrerá o primeiro grande exercício de 
simulação da Shell Brasil, que vai envolver cerca de 
300 pessoas, além de outras unidades do grupo, 
agências do governo e órgãos ambientais do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo. Qual a sua expectativa 
para esse evento?

Queremos demonstrar para nossos stakeholders que a shell, além 
de atuar fortemente na prevenção de qualquer tipo de acidente,  
está preparada para gerenciar grandes emergências. o 
importante é testar a integração entre o time da shell, nossos 
contratados e outras empresas do Grupo para responder de 
forma efetiva e reduzir possíveis impactos.

vamos simular a perda de controle de um poço em perfuração, 
com um vazamento contínuo de óleo de 1.800m³ por dia. Iremos 
exercitar toda a estrutura de resposta com esse cenário, incluindo 
a instalação de um sistema de fechamento do poço e técnicas de 
minimização de impacto ambiental.

Qual é a importância da participação de  
agências governamentais?

Queremos integrá-las aos nossos procedimentos de resposta de 
modo que deem suporte às estratégias e às decisões tomadas 
pela shell durante uma emergência. será o primeiro exercício de 
grandes proporções realizado após a aprovação do Plano 
Nacional de Contingência. dessa forma, representantes de 
órgãos do governo como marinha, agência Nacional do 
Petróleo (aNP) e Ibama poderão participar de acordo com as 
responsabilidades já definidas.

O que ocorrerá após o exercício?

ele será avaliado por um time de especialistas durante toda a sua 
realização. os pontos de aperfeiçoamento identificados 
formarão um plano de ação a ser implantado pela shell, de 
acordo com um cronograma a ser estabelecido. 
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No CamINho
Certo SeGUraNÇa É a PalaVra-chaVe Para 

OS BaixOS íNDiceS De aciDeNTeS 
rODOViÁriOS Da cOMPaNhia

antes de pôr as mãos no volante, os motoristas que trabalham para 
a shell Brasil consideram um item indispensável em cada viagem: a 
segurança. ela é primordial para quem trabalha em áreas externas, 
especialmente pelo fato de o país ser classificado pela companhia 
como “ambiente de alto risco para a segurança viária”.

as estatísticas do país embasam a preocupação da empresa. 
um estudo da organização mundial da saúde (oms), 
realizado em 178 países no ano de 2010, coloca o Brasil em 
5º lugar em mortalidade no trânsito. segundo o ministério da 
saúde, são mais de 43 mil vítimas fatais por ano. 

“No Brasil, temos elevado consumo de álcool e drogas por parte 
dos motoristas e da população em geral”, aponta o gerente de 
transporte rodoviário da shell, Luis teixeira. “há uma imprudência 
enorme movida pela impunidade; por um baixíssimo nível de 

educação sobre direção defensiva; e por uma péssima condição 
de infraestrutura, tanto em rodovias quanto em sinalização”.

a falta de cultura de segurança no trânsito traduz-se no elevado 
número de acidentes fatais no Brasil e em outros países. de 
acordo com a organização das Nações unidas (oNu), a 
violência no trânsito é a nona causa de mortes no mundo e já 
alcançou status de epidemia. Por essa razão, foi criada a 
década mundial das ações de segurança no trabalho – 
iniciativa da qual a shell Global é parceira (saiba mais no box 
Uma triste estatística).

Para contornar esse cenário, os setores de exploração e 
Produção, vendas e Lubrificantes adotaram iniciativas para 
alinhar seus processos às políticas da empresa e à legislação 
brasileira. o objetivo é garantir a segurança de pessoas, do 
meio ambiente e dos ativos da companhia.

SiSTeMa eFicieNTe
a shell Global adotou uma poderosa ferramenta para ajudar 
na gestão do transporte rodoviário: o In vehicle monitoring 
system (Ivms). o sistema de telemetria rastreia e monitora todos 
os movimentos do veículo e do condutor. Fabricado na áfrica 
do sul, o aparelho envia dados para um satélite, e especialistas 
recebem as informações em tempo real pela internet.

“a intenção não é punir os condutores, mas mudar o 
comportamento. À medida que percebemos as tendências de 
infrações, trabalhamos para mudar aquilo”, analisa rogério 
Nersissian, consultor de hsse.

os 50 carros da frota que atende aos canais direto e 
indireto da área de vendas terão o sistema completamente 
instalado no primeiro semestre deste ano. o projeto, ainda 
em fase de implantação, registrou redução das infrações. 
outro aspecto importante é o gerenciamento dos dados, 
para evitar futuras ocorrências.

“No caso de assalto, roubo ou até sequestro, o veículo será 
monitorado. estamos animados com os resultados, mas não 
podemos comemorar porque os riscos se renovam a cada 
dia”, frisa o consultor, ao contar que o setor atingiu a marca 
de zero acidente entre 2011 e 2013.

o treinamento é outra etapa importantíssima no processo de 
amadurecimento e educação dos motoristas. uma pesquisa 
da oms aponta que 90% dos acidentes são provocados 
por falha humana, 6% pela má infraestrutura das estradas e 
4% por falha mecânica.

No setor de vendas, aulas online e presenciais fazem parte 
do programa e uma reciclagem é feita a cada dois anos. os 
motoristas também aprendem os padrões e os requerimentos 
da shell, como as regras que salvam vidas (veja no box 
Salva-vidas). além disso, eles preparam o Plano de 
Gerenciamento de viagem, que mapeia a rota e os 
possíveis riscos no caminho.
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GOl ZerO alcaNÇaDO
os condutores da área de e&P também são treinados antes de pegar a 
estrada. todos os meses, entre 150 e 200 motoristas contratados têm a 
responsabilidade de transportar cargas complexas da shell, como 
produtos químicos, radiativos, ácidos, explosivos, equipamentos 
pesados, entre outros. os principais destinos são na região sudeste, em 
especial macaé, rio de janeiro (rj) e vitória (es).

o treinamento consiste em lições de direção defensiva, primeiros 
socorros, resposta a emergências e como lidar com a fadiga, entre 
outros. antes de iniciar qualquer transporte para a shell, o motorista 
deve ser aprovado no treinamento da companhia, que inclui a 
realização de uma prova ao término. reuniões semanais de segurança 
e troca de conhecimentos entre a shell e a transportadora contratada 
também fazem parte da rotina. 

outro elemento importante nas operações é o Business Performance review, 
uma avaliação sobre o desempenho da transportadora feita a cada quatro 
meses para avaliar áreas como hsse e o cumprimento de todos os padrões 
da shell. a cada seis meses, as transportadoras passam por um processo de 
garantia global chamado 7 Pillars, no qual toda a empresa é avaliada e um 
plano de melhorias é definido em conjunto.

Gerente de transporte rodoviário da shell, Luis teixeira é responsável, junto 
com a equipe de Logística de e&P, por cerca de 400 caminhões e pela 
coordenação de, em média, 200 motoristas. ele destaca o maior orgulho do 
setor: a marca de zero acidente com afastamento desde a criação da área no 
Brasil em 1998. “devemos essa vitória a um trabalho prévio de 
conscientização, capacitação e treinamento desses funcionários. e ao fato de 
termos não um contratado, e sim um parceiro”, comenta.

caMPaNhaS De reFOrÇO
o setor de transporte de Lubrificantes da Icolub atingiu um marco histórico 
neste ano: em 10 de fevereiro completaram-se dois mil dias sem fatalidades 
– o equivalente a 95 milhões de quilômetros rodados em segurança. Para 
efeito de comparação, essa distância equivale a  2.375 voltas ao redor da 
terra. “dada a exposição dos motoristas, que compartilham as estradas com 
outros profissionais sem o mesmo nível de treinamento, esse é um número muito 
relevante. Contribuímos para não aumentar a quantidade dos acidentes de 
trânsito no país”, constata thiago ramos, coordenador de hsse em Logística 
de Lubrificantes.

a Icolub tem como parceiras 12 transportadoras, com cerca de 400 
caminhões. entre 400 e 500 motoristas rodam entre a fábrica, na Ilha do 
Governador, e as nove bases, espalhadas em todas as regiões do Brasil, e 
também fazem entregas diretas aos clientes. Para manter os baixos índices de 
acidentes, campanhas educativas são o ponto forte. uma delas é o 

Compromisso de Chegar em Casa com segurança. Iniciativa global da shell, 
a ação reforça junto aos motoristas a ideia de que eles devem voltar a suas 
famílias sãos e salvos. Para alcançar esse objetivo, eles são instruídos nos 
conceitos de intervalo, parada de jornada, limites de velocidade, entre outros.

a empresa também realiza teleconferências mensais com gerentes de 
transportadoras para identificar práticas de sucesso e replicá-las. outro 
importante aliado são os diálogos diários de segurança. Para o coordenador 
de hsse da Icolub, essas ações são feitas com a certeza de que os motoristas 
são os principais agentes dessa mudança no trânsito.

“o profissional deve ver como a segurança é importante para ele. Não 
adianta estabelecer procedimentos e regras se não houver este entendimento. 
segurança não é burocracia, é preservação da vida dele e de outras 
pessoas”, destaca thiago ramos.  
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Segurança é um valor fundamental em todas as 
operações da Shell. o gol Zero, meta de zero 
acidente, também vale para os motoristas. 

antes de dirigir, os profissionais passam por 
treinamentos de direção defensiva e são 
apresentados às 12 Regras que Salvam Vidas 
(abaixo), que evidenciam a máxima de que 
medidas simples podem fazer a diferença, tanto na 
proteção dos funcionários quanto de terceiros. 
conheça as regras e adote-as no seu dia a dia 
para manter uma direção segura. 

SaLVa-VidaS
exPlOraÇÃO e PrODUÇÃO

Frota:

400 caminhões 

Motoristas:

150 a 200

Principais destinos: 
Macaé, rio de Janeiro e Vitória

Operações: 
carregamento de cargas complexas

lUBriFicaNTeS

Frota:

400 caminhões 

Motoristas:

400 a 500

Principais destinos: 
icolub e nove bases em  
todas as regiões do país

Operações: 
carregamento da  
produção da fábrica

VeNDaS

Frota:

50 carros

Motoristas:

50 a 65

Principais destinos: 
canais diretos e indiretos  
em todo o Brasil

Operações: 
Visitação a indústria  
e distribuidores

Trabalhar com permissão  
de trabalho for exigido.

obter permissão antes de 
entrar em um espaço 
confinado.

Realizar testes de gás quando 
for exigido.

Verificar o isolamento antes  
do início do trabalho e  
usar equipamento de  
proteção específico.

obter permissão antes de suprimir 
ou desabilitar um equipamento 
crítico de segurança.

Proteger-se de uma queda  
no trabalho em altura.

não caminhar sob uma  
carga suspensa.

não fume fora das áreas  
para fumantes.

não estar sob o efeito de 
álcool ou drogas enquanto 
trabalhar ou dirigir.

ao dirigir, não usar o celular 
 e não exceder o limite  
de velocidade.

use o cinto de segurança. Seguir o plano de  
viagem estabelecido.

Work with a valid Work
 Permit when required 

Life -Saving Rules

MARCH 2009 / VERSION 1

A Work Permit describes what you must do to stay safe.  

You should

 Understand the Work Permit and follow it.
  Confirm that the Work Permit is valid.
 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 that it is safe to start work.

If you are the Supervisor or the Person in Charge of the 
work you should

 Confirm if a Work Permit is required for this work.
 Confirm that the workplace has been inspected before work starts.
 Explain how the Work Permit keeps you safe.
 Confirm the Work Permit is signed.
 Confirm that it is safe to start work.
 Get a new Work Permit when the work or the situation changes.
 Confirm that the work is completed.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 1

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard1_182 . a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 182

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 3

PANTONE
485 C

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

Verify isolation before work
begins and use the specified

life protecting equipment

Life -Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 3

DATE: 25 .03 .08

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard3_184. a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 184

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 3

PANTONE
485 C

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

VERSION: 3

MARCH 2009 / VERSION 1

Isolation separates you from danger, such as electricity, 
pressure, toxic materials, poisonous gas, chemicals, hot 
liquids or radiation to keep you safe.

Specified life-protecting equipment by the Work Permit, 
such as breathing apparatus, electrical arc flash protection 
or chemical resistant suits protect you from danger.  

You should

 Understand the isolations that protect you from danger. 
 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 that isolations are in place.
 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work it 
 is safe to start work.

If you are the Supervisor or the Person in Charge of the 
work you should

 Confirm isolation is in place, for example, lock switches, separate 
 pipes with spades, or lock access doors.
 Confirm no stored energy or other dangers remain.
 Confirm that it is safe to start work.The Life-Saving Rules

Do not walk under
a suspended load

Life -Saving Rules

MARCH 2009 / VERSION 1

Working or walking immediately under a suspended 
load is unsafe as the load can fall on you.

A suspended load is an object that is temporary lifted 
and hangs above the ground. (Rig floors are excluded 
from this rule.)  

You should

 Never cross a barrier controlling an area with a suspended 
 load without authorisation.
 Follow the instructions of the flagman or the Person in Charge 
 of the Lift.

If you are the Person in Charge of the Lift you should 

 Mark the unsafe area and put barriers in place.
 Ensure that nobody walks under a suspended load.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 7

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard7_188 . a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 188

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 4

PANTONE
485 C

BL ACK

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

While driving, do not use your phone
and do not exceed speed limits

Life -Saving Rules
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Speeding or using your phone while driving increases 
the risk of losing control of your vehicle.  

If you are a Driver you should while driving

 Not use a mobile phone or pager, send or read a text message, 
 or use a hands-free mobile phone device.
 Stay at or below the maximum allowable speed for the road 
 you are driving on as indicated by road signs or journey 
 management instructions.
 Stay at or below the maximum allowable speed for the vehicle 
 you are driving.
 Adjust your speed to the prevailing conditions.

If you are a Passenger you should

 Intervene if a Driver is using a phone in a moving vehicle.
 Intervene if a Driver is exceeding the maximum allowable speed.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 10

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard10_191. a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 191

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 4

PANTONE
485 C

BL ACK

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

A confined space, such as a vessel, tank or pipe can 
contain explosive gas, poisonous air or other dangers 
such as: a lack of oxygen, things that can fall on you or 
you can fall from. Authorised access keeps you safe.  

You should

 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 that it is safe to start work.
 Confirm with the Attendant that you can enter a confined space.
 Follow the requirements of the Work Permit.

If you are an Attendant you should

 Approve and control access to a confined space.
 Have means of communication with people in the confined space.

If you are the Supervisor or the Person in Charge of the 
work you should

 Confirm that the requirements of the Work Permit are in place.
 Confirm that a qualified Attendant is always present when people 
 are in a confined space.
 Confirm that gas testing is carried out as per Work Permit.
 Confirm that it is safe to start work.

Obtain authorisation before
entering a confined space

Life -Saving Rules
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ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 4

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard4_185 . a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 185

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 3

PANTONE
485 C

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

Obtain authorisation before overriding
or disabling safety critical equipment 

Life -Saving Rules

MARCH 2009 / VERSION 1

Safety-critical equipment must work correctly to keep 
you safe. 

Examples of safety-critical equipment include isolation 
devices/ emergency shut down valves, lock out/tag out 
devices, trip systems, relief valves, fire and gas alarm 
systems, certain level controls, alarms, crane computers, 
In-Vehicle Monitoring Systems.  

You should

 Obtain authorisation from the Supervisor or Person in Charge 
 before overriding or disabling safety-critical equipment.

If you are the Supervisor or Person in Charge you should

 Point out the safety-critical equipment in your work place.
 Confirm the authorisation comes from the right level.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 5

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard5_186 . a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 186

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 3

PANTONE
485 C

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

Do not smoke outside
designated smoking areas

Life -Saving Rules

MARCH 2009 / VERSION 1

Smoking or use of matches or cigarette lighters could set 
on fire flammable materials. Designated smoking areas, 
such as a smoking hut or a smoking room, will keep you 
safe from causing fire and explosion.  

You should

 Know where the designated smoking areas are.
 Intervene if you see someone smoking outside a designated area.

If you are the Supervisor or Person in Charge you should

 Inform people about designated smoking areas.
 Ensure that designated smoking areas are clearly marked.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 8

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard8_189. a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 189

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 4

PANTONE
485 C

BL ACK

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

Wear your seat belt

Life -Saving Rules

MARCH 2009 / VERSION 1

A seat belt protects you from injury in the event of an 
incident while driving and keeps you safe.   

Wearing seat belts includes safety belts in (rental) cars, 
taxis, (mini) buses, trucks, cranes, or  forklift trucks, and 
involves persons in moving vehicles when engaged on 
Shell business.

*Exceptions include vehicles where only lap seatbelts are available or 
in public transport where seat belts are not available.  

You (Drivers and Passengers) should

 Always use a 3-point seatbelt  (please note exceptions* above).
 Check that your seat belt works properly.
 Keep your seat belt properly fastened while in a moving vehicle.
 Check that everyone in the vehicle is wearing a seat belt 
 properly before starting to drive.
 Intervene when your fellow passengers are not wearing 
 seatbelts properly.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 11

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard11_192 . a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 192

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 3

PANTONE
485 C

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

Air is tested to stop explosions and/or make sure you 
can breathe the air safely.  

You should

 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 that the air is tested.
 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 it is safe to start work.
 Stop work if you smell gas.

If you are a Gas Tester you should

 Understand which tests the Work Permit requires and how often.
 Use certified equipment for the tests.

If you are the Supervisor or the Person in Charge of the 
work you should

 Confirm that gas testing is carried out as per Work Permit.
 Request more gas tests if necessary.
 Confirm that it is safe to start work.

Conduct gas tests
when required

Life -Saving Rules
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The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 2

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard2_183 . a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 183

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 3

PANTONE
485 C

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

Protect yourself against a fall
when working at height

Life -Saving Rules
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Use fall protection equipment when working outside 
a protective environment where you can fall over 
1.8 meters (6 feet) to keep you safe. 

A protective environment includes approved scaffolds, 
stairs with handrails, and man lifts.  

You should

 Have authorisation to work at height outside a protective environment.
 Be aware of what fall protection equipment to use and how to use it.
 Check equipment before using it.
 Always tie off when at height outside of a protective environment.

If you are the Supervisor or the Person in Charge of the 
work you should

 Confirm that it is safe to start work at height.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 6

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard6_187. a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 187

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 3

PANTONE
485 C

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

No alcohol or drugs while
working or driving

Life -Saving Rules
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Using alcohol or illegal drugs, or misusing legal drugs 
or other substances, will reduce your ability to do 
your job safely.  

You should

 Always inform the Supervisor or the Person in Charge if you are 
 taking medicine that may have an affect on your performance.
 If in doubt always check with your Supervisor or the Person in 
 Charge who may seek medical advice.
 Not use, keep, sell or distribute illegal drugs.
 Intervene if you see a case of alcohol or drugs abuse.

If you are the Supervisor or Person in Charge you should

 Only assign work to people who are fit to work.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 9

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard9_190 . a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 190

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 4

PANTONE
485 C

BL ACK

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3

Follow prescribed Journey
Management Plan

Life -Saving Rules

MARCH 2009 / VERSION 1

A Journey Management Plan is a plan for you as a 
Driver that will help you to travel and arrive safely.  

If you are a Driver you should

 Confirm if a Journey Management Plan is required before 
 starting the journey.
 Discuss the Journey Management Plan with the authorised person.
 Understand the Journey Management Plan before starting the journey.
 Comply with the duty, driving and rest hours specified in the 
 Journey Management Plan.
 Follow the route specified in the Journey Management Plan.
 Tell the authorised person immediately if changes occur.

If you are the Supervisor or the Person in Charge you 
should routinely

 Check that the Journey Management Plan is in place and is 
 being followed.
 Check that the Driver understands and complies to the 
 Journey Management Plan.

The Life-Saving Rules

ARTWORK CONTACT: JENNY NEWELL

jen@bi les inc . com

CLIENT: She l l

PROJECT: L i fe Sav ing Rules

ITEM: Work Card 12

FONTS: CONVERTED TO PATHS

PROGR AMME: ILLUSTR ATOR CS3

PL ACED IMAGES: NONE

FILE NAME: She l l _ LSR _Workcard12_193 . a i

PRINT PROCESS: L i tho

PRINTER NOTES: 
No trap, choke or gr ip has been 
applied to this f i le
Some Overpr int ing has been set but not al l
PLEASE CHECK! ! 

APPROVED & S IGNED BY:

CL IENT

CREATIVE DIRECTOR :

ACCOUNT MANAGER :

DES IGNER :

ART WORKER :

AW No. 193

THE BOATYARD, SUMMER ROAD, THAMES DITTON

SURREY KT7 0QQ.  +44 (0) 20 8398 8779

COLOURS: 3

PANTONE
485 C

PANTONE
3025 C

PANTONE
116 C

DATE: 25 .03 .08

VERSION: 3



19

um estudo da omS, feito em 2010 em 178 
países, revela que o nosso trânsito é o 5º mais 
violento do mundo. no ranking (veja ao lado), 
perdemos apenas para índia, china, Estados 
unidos e Rússia. os dez primeiros lugares são 
responsáveis por 62% das mortes desse tipo 
em todo o mundo. dados atualizados mostram 
que 1,24 milhão de pessoas morre todos os 
anos pela violência das vias, e 50 milhões 
sobrevivem com sequelas.

Em 2013, o Relatório global de Segurança 
no Trânsito jogou nova luz sobre o tema e 
evidenciou que o Brasil ainda tem muito a 
aprender. Segundo José Eduardo 
campanucci, presidente da associação 
Brasileira de Vítimas de Trânsito, o Sistema 
Único de Saúde investiu, em 2011, cerca de 
R$ 200 milhões na internação de vítimas 
(excluindo os valores gastos com 
reabilitações e cirurgias).

a violência no trânsito é a 9ª causa de 
mortes no mundo, e é considerada pela onu 
um problema de saúde pública com 
proporções epidêmicas. Para combater esse 
quadro, foi lançada a década de ação pela 
Segurança no Trânsito. a campanha, em 
vigor de 2011 a 2020, será capitaneada 
pela omS, que vai conduzir os esforços 
globais e monitorar os avanços. o secretário-
geral da onu, Ban Ki-moon, definiu em 
poucas palavras a mudança que todos 
podemos fazer: “Juntos, poderemos salvar 
milhares de vidas”.

uma TRiSTE ESTaTíSTica

JunToS, PodEREmoS SaLVaR 
miLHaRES dE VidaS  
Ban Ki-moon, SEcRETáRio-gERaL daS naçõES unidaS

Shell WOrlD BraSil | NOtíciaS SHEll 

raNKiNG DOS PaíSeS  
MaiS ViOleNTOS NO TrâNSiTO

01 Rússia

02 Estados Unidos

03 china

04 índia

05 Brasil

06 irã

07 méxico

08 indonésia

09 África do Sul

10 Egito

    Dirigir sob efeito de álcool

    excesso de velocidade

    ausência do capacete para motociclistas

    ausência do cinto de segurança

    Falta de assento para crianças

* 28 dos 193 países-membros da omS têm legislação para 
os cinco itens 

Fonte: organização mundial da Saúde

ciNcO FaTOreS De riScO*

Fonte: organização mundial da Saúde
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a combinação álcool e direção provoca 
acidentes graves, muitas vezes com 
mortes. a maior incidência ocorre nos 
fins de semana e à noite, quando as 
pessoas saem para se divertir e deixam 
a prudência em casa. de acordo com o 
Código de trânsito Brasileiro (CtB), 
conduzir veículo sob efeito de álcool ou 
entorpecente é infração gravíssima e 
resulta em suspensão do direito de 
dirigir, multa e detenção. 

a interferência do estado mudou o 
panorama nacional em relação a essa 
perigosa combinação: a Lei 
11.705/2008, apelidada de Lei 
seca, começou a ser aplicada no rio 
de janeiro em março de 2009. Blitzes 
espalhadas em vários pontos da 
cidade contam com a ação integrada 
da Polícia militar, de funcionários do 
detran-rj e de voluntários – muito deles 
vítimas de acidentes de trânsito. antes 
de punir, a operação Lei seca tem 
caráter fiscalizador e educativo.

a legislação foi atualizada em 2013 e 
endureceu as penalidades a quem a 
desrespeita. ao realizar o teste do 
bafômetro, o motorista que tiver 0,05 
mg/L de álcool no ar expelido dos 
pulmões sofrerá sanções administrativas 
e pagará multa de r$ 1.915,40, o 
dobro do valor anterior. as 
consequências do crime permanecem 
as mesmas: perda da CNh, 
pagamento da multa e detenção de 6 
meses a 3 anos para quem expelir mais 
de 0,34 mg/L de ar.

Completando cinco anos em março, a 
ação tem resultados expressivos e 
positivos. o datasus, banco de dados 
do sistema Único de saúde, aponta que 
houve uma redução média de 6,2% em 
vítimas fatais em acidentes em nível 
nacional. No estado do rio, a queda 
chegou a 32%, e no Grande rio, há 
27% menos vítimas de acidentes.

OPeraÇÃO 
lei Seca

Shell WOrlD BraSil | NOtíciaS SHEll 
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1  TODOS OS aNOS, MaiS De 1,24 MilhÃO De PeSSOaS MOrre eM 

DecOrrêNcia De aciDeNTeS De  TrâNSiTO NO MUNDO;

2    92% DaS MOrTeS OcOrreM eM PaíSeS De Baixa e MÉDia reNDa;

3  PeDeSTreS, cicliSTaS e MOTOcicliSTaS cONTaBiliZaM a MeTaDe DaS 

MOrTeS aO reDOr DO MUNDO;

4  reDUZir a VelOciDaDe NO TrâNSiTO UrBaNO reDUZ OS aciDeNTeS;

5  BeBer ÁlcOOl aNTeS De DiriGir aUMeNTa OS riScOS De aciDeNTe;

6    USar caPaceTe De BOa QUaliDaDe PODe reDUZir O riScO De MOrTe 

POr aciDeNTe eM 40%;

7  USar O ciNTO De SeGUraNÇa reDUZ eNTre 40% e 65% O riScO De MOrTe 

eM PaSSaGeirOS NOS BaNcOS DiaNTeirOS;

8    eM caSO De aciDeNTe, aSSeNTOS iNFaNTiS OU MaiS alTOS PODeM 

reDUZir a MOrTaliDaDe De criaNÇaS eNTre 54% e 80%;

9    aTeNDiMeNTO PrÉ-hOSPiTalar iMeDiaTO e De BOa QUaliDaDe PODe 

SalVar ViDaS De FeriDOS eM aciDeNTeS De TrâNSiTO;

10     DeSDe 2007, 88 PaíSeS reDUZiraM O NúMerO De MOrTeS NO TrâNSiTO.

Fonte: Organização Mundial da Saúde 

DeZ FaTOS De  
SeGUraNÇa ViÁria



EmPREENDEDORiSmO

destaQue soCIaL
muitos são os caminhos para quem deseja tirar 
do papel o seu negócio, e o conhecimento é a 
porta de entrada para esse novo mundo. há 12 
anos, o shell Iniciativa jovem aposta na força da 
juventude, na sustentabilidade e em seu poder 
de inovação. No dia 3 de dezembro, a turma 
de 2013 apresentou seus melhores projetos na 
Feira de oportunidades, que reuniu 39 finalistas 
do Prêmio shell Iniciativa jovem na sede da 
Firjan, no rio de janeiro.

os presentes puderam conferir o painel 
empreendedorismo sustentável, seguido 
pelo case rock In rio e finalizado com a 
palestra comandada por vandré Brilhante, 

diretor-presidente do Centro Integrado de 
estudos e Programas de desenvolvimento 
sustentável (Cieds).

o encontro, que ocorreu justamente no dia 
Internacional da Pessoa com deficiência, 
premiou duas iniciativas que promovem a 
integração social das pessoas com 
deficiência. a produtora Nós todos Filmes, de 
mauana simas, recebeu o cheque de r$ 8 mil 
das mãos do diretor de assuntos externos da 
shell Brasil, Fábio Caldas. a empresa adapta 
filmes e vídeos para deficientes sensoriais 
pelos recursos de audiodescrição, legendas 
sinalizadas e interpretação para Libras, a 

shell Iniciativa jovem premia os melhores projetos da turma de 2013

Nesta edição, a sustentabilidade entrou como critério de avaliação de negócios, segundo 
Leonardo Filardi, gerente do projeto shell Iniciativa jovem no Cieds. os aspectos 
econômico, social e ambiental foram bem representados pelos vencedores, como constata 
mauana: “Como dizem, ‘a sustentabilidade não é um fim, e sim um meio’. temos que fazer 
o ciclo girar: possibilitar a entrada de um deficiente no mercado para que ele gere 
conhecimento para outras pessoas. É um ciclo de inclusão.”

Leíse duarte, gerente de Investimentos sociais da shell Brasil, dá dicas para os futuros 
participantes: “o jovem deve ser criativo e persistente, e sempre buscar a inovação. tem que 
haver dedicação, pois esta é uma oportunidade única, gratuita e que pode ser decisiva na 
vida do empreendedor. empreender é trabalhar duro para que um sonho se torne real”. 

linguagem brasileira de sinais (veja o box 
Parceria de ideais).

o segundo lugar ficou com o urece, associação 
de esporte e cultura para cegos, de Gabriel 
mayr, participante da turma de 2005 que 
retornou ao projeto para aprimorar seu negócio. 
a terceira colocação foi para o Cult studio, de 
Gabriel Fayer, que promove inovação e 
sustentabilidade por meio do design. os projetos 
ganharam cheques de r$ 6 mil e r$ 4 mil, 
respectivamente. as três iniciativas foram 
selecionadas entre cerca de mil inscritos, dos 
quais 120 entraram no Iniciativa jovem e 39 
chegaram à mesma etapa.

PREPaRE-SE
Fique por dentro do 
programa que ajuda as 
ideias de jovens 
empreendedores a 
saírem do papel. acesse 
o link ou escaneie o  
Qr code com seu 
smartphone e conheça mais o Shell iniciativa Jovem.      

 www.iniciativajovem.org.br
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Vencedores do Shell iniciativa Jovem 2013 mostram prêmios recebidos
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GaNhOS Para TODOS

dois participantes do Iniciativa jovem 2013 
dividiram muito mais que a vitória da última 
edição. mauana simas e Gabriel mayr são 
namorados, e ocuparam o 1º e 2º lugares 
na premiação. além do respeito e 
admiração mútuos, ambos compartilham a 
vontade de promover a inclusão de pessoas 
com deficiência com seus projetos. mauana 
está à frente da produtora Nós todos 
Filmes. já Gabriel, sócio da vencedora, 
lidera a urece.

“além de minha namorada, é uma das 
pessoas que mais admiro na vida. a empresa 
tem tudo para decolar porque nenhum dos 
dois está confortável em saber somente o que 
sabe. a busca por conhecimento é 
incessante”, reconhece Gabriel.

Parceria De iDeaiS
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Shell DeSTiNa recUrSOS a UNiVerSiDaDeS Para criar laBOraTóriOS 
De eTaNOl De 2ª GeraÇÃO e De MODelaGeM eSTraTiGrÁFica

iNVeSTiMeNTO
NO FUTUrO

Tanque estratigráfico 
em área da UFrGS
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de olho no futuro e na otimização da eficiência 
energética, a shell Brasil aposta em educação 
ao ampliar a área de Pesquisa e 
desenvolvimento (P&d). dois novos projetos com 
universidades nacionais apontam os próximos 
passos da companhia e a ajudam a desenvolver 
novas tecnologias no país.

Como resultado da parceria nascida em 2008 
da shell com a universidade estadual de 
Campinas (unicamp), foi construído o 
Laboratório de Caracterização de Biomassa, 
destinado a estudos com o bagaço da 
cana-de-açúcar para a viabilização do etanol 
de segunda geração. 

a inauguração do prédio de 1.300m², 
realizada em novembro passado, contou com a 
presença de Carlos montagna, diretor de 
Coordenação de upstream da shell, além de 
representantes da universidade e da agência 
Nacional do Petróleo (aNP). 

“o etanol de segunda geração pode extrapolar 
as fronteiras, e só através da pesquisa, da 
inovação e do investimento em infraestrutura é 
que nós poderemos quebrar essas barreiras”, 
disse montagna no evento.

o projeto tem a sustentabilidade como mote, a 
começar pela própria construção. o prédio foi 
erguido em uma região com maior tempo de 
incidência de luz solar, o que reduzirá o consumo 
de energia elétrica. o sistema de coleta de águas 
pluviais e reatores de economia de energia 
também reduzem o impacto no meio ambiente.

o laboratório, que será coordenado pela 
Faculdade de engenharia Química, é o 
primeiro da unicamp a ter estudos voltados 
para o biocombustível, proveniente do 
bagaço da cana-de-açúcar, o chamado 
etanol de segunda geração. as análises do 
novo centro serão realizadas para clientes 
externos e para pesquisadores e ajudarão a 
formar novos profissionais.

Nos equipamentos e a na infraestrutura foi investido um 
total de r$ 7,9 milhões provenientes de 1% da receita 
gerada pelo campo de Bijupirá, na Bacia de Campos.

Por meio da raízen, fruto da joint-venture com a Cosan, a 
shell produz o etanol com a menor emissão de carbono 
do mercado.

Debaixo d’água

outro centro de estudo, de grandes proporções, foi feito 
em parceria com a universidade Federal do rio Grande 
do sul (uFrGs). Focado no campo da Geologia, é o 
maior tanque estratigráfico do mundo para simular o 
lançamento de sedimentos no mar por um rio. o acúmulo 
de areias de diferentes tipos e tamanhos será estudado 
por um laser, que “lê” décimos de milímetros para 
apresentar como ocorre a sedimentação e cria uma 
imagem 3d. assim, a lógica de formação dos campos 
onde estão os hidrocarbonetos é estudada, o que 
impacta diretamente na criação de modelos matemáticos 
usados em exploração.

Com 35m de comprimento, 7m de largura e 4m de 
profundidade, o tanque integra o Laboratório de 
modelagem estratigráfica em Grande escala e ajudará 
nas atividades em águas profundas, em especial no mais 
novo projeto da shell Brasil.

“em Libra, junto com nossos parceiros, vamos 
demandar muito à uFrGs. aqui, podemos simular o 
campo de exploração para tomar a melhor decisão”, 
disse montagna.

“esse tanque está fornecendo novos dados sobre a 
evolução e o estilo de deposição de ambientes 
turbidíticos de águas profundas. essas informações 
podem ajudar a otimizar a produção do campo para 
alcançar a melhor performance em Bijupirá & salema”, 
afirmou Bret Peppard, geólogo de produção dos campos 
citados, cujo percentual de 1% da receita financiou o 
investimento de r$ 3,4 milhões no projeto. 

Só aTRaVéS da 
PESquiSa, da 
inoVação E do 
inVESTimEnTo Em 
inFRaESTRuTuRa 
é quE nóS 
PodEREmoS 
quEBRaR ESSaS 
BaRREiRaS

caRLoS monTagna, 
diREToR dE 
cooRdEnação dE 
uPSTREam da SHELL BRaSiL

Novos equipamentos 
a serem utilizados na 
Unicamp
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NOVO laBOraTóriO De PeSQUiSa NO QaTar 
BUSca SOlUÇõeS iNOVaDOraS Para O USO e 
O reaPrOVeiTaMeNTO eFicieNTe Da ÁGUa

um oásIs
No deserto
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a shell inaugurou um novo laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento no Qatar como parte dos esforços para 
enfrentar o desafio da escassez de água. a unidade, 
localizada no Centro de Pesquisa e tecnologia da shell 
no Qatar (QsrtC, na sigla em inglês), usará tecnologia 
de ponta na busca de soluções para o território desértico.

o laboratório hídrico fornecerá apoio técnico à shell e à 
Qatar Petroleum, principalmente para que a usina de 
Pearl GtL – a maior planta de gas-to-liquids do mundo 
– continue a melhorar sua eficiência e confiabilidade e 
simplifique o tratamento de água na unidade. além disso, 
contribuirá para a capacitação de jovens do país por 
meio de estágios e treinamento técnico.

FaZeNDO BOM USO Da TecNOlOGia

estima-se que, nos próximos 20 anos, a demanda global 
por água aumente entre 30 e 50%, o que pressionaria 
ainda mais o abastecimento e o meio ambiente. Na shell, 
ela é essencial para uma variedade de aplicações, da 
perfuração de poços à produção de gases não-
convencionais e biocombustíveis, além do refino de 
petróleo. sempre que possível, as instalações de geração 
de energia do Grupo em todo o mundo são incentivadas 
a usar e reaproveitar o recurso, o que também ajuda a 
reduzir custos. “o país desempenha um papel central na 
estratégia geral de tecnologia do Grupo shell, através do 
nosso programa de pesquisa e desenvolvimento de classe 
mundial”, disse Wael sawan, presidente da shell Qatar, 
na abertura oficial do QsrtC. 

a inauguração do Centro ocorreu durante o Innovation 
open house, o primeiro realizado pela shell na região 
entre o oriente médio e o Norte da áfrica. “sinto-me 
extremamente orgulhoso por estarmos realizando o evento 
em colaboração com nossos estimados parceiros Qatar 
Petroleum e Qatar Foundation”, disse sawan.

Parceria Para SOlUÇõeS 

em parceria com o ministério do meio ambiente, por 
meio da colaboração científica iniciada em 2007, o 
QsrtC investiga o potencial do uso de água industrial 
reciclada para irrigar áreas paisagísticas em climas 
áridos e avalia o crescimento das espécies. Para o 
estudo, o laboratório administra uma fazenda 
experimental em rawdat al Faras. o objetivo é atenuar a 
necessidade do uso de água de alto consumo energético 
(proveniente de usinas de dessalinização) para esses fins. 

Como uma das metas da shell Qatar é ajudar a 
desenvolver talentos em pesquisa, o QsrtC realiza um 
ativo programa de extensão universitária, em especial 
com as duas principais universidades técnicas do país. 
“Novas abordagens e tecnologias avançadas são 
necessárias para nos ajudar a reduzir o uso de água em 
operações industriais e encontrar formas inovadoras de 
reaproveitar e reciclar esse bem”, afirmou o ministro da 
Indústria e energia do Qatar, mohammed bin saleh al 
sada, na inauguração do laboratório. 

os sistemas de água, energia e alimentos estão intimamente ligados. 
a primeira é necessária para produção de eletricidade e obtenção de 
energia, que é essencial no processo de transporte dos recursos 
hídricos. estes são fundamentais para o cultivo de alimentos.

o crescimento da população global e o aumento da prosperidade 
pressionarão a demanda mundial por energia, assim como por alimentos e 
recursos hídricos. a conexão entre os três recursos é conhecida como “nexo 
de interdependência”. 

“Nosso planeta precisa urgentemente de soluções integradas para lidar 
com essas pressões e, sempre que possível, transformá-las em 
oportunidades”, apontou o cientista-chefe da shell, Gerald schotman, 
que recentemente abordou o tema no fórum mundial de Ciência, 
tecnologia e sociedade, em Kyoto, no japão, para uma plateia de 
políticos, empresários e acadêmicos.

BeNS NaTUraiS e NeceSSÁriOS

em Pearl GtL, a reação química que produz os elementos de base para 
produtos gas-to-liquids gera um grande volume de água. a usina 
industrial de processamento de água no local é a maior do mundo em 
recuperação, tratamento e reutilização desse recurso natural em 
processos industriais. 

a unidade de tratamento de água de Pearl GtL tem capacidade de tratar 
280 mil barris por dia, volume equivalente ao consumido por uma cidade 
com 140 mil habitantes. uma vez limpa e tratada, a água é reutilizada e 
reciclada para os sistemas de refrigeração e vapor, e uma pequena 
quantidade é usada para manter arbustos e plantas ao redor da usina. 

O PaPel Da ÁGUa eM Pearl GTl

Funcionário trabalha em pesquisa que busca soluções para escassez de água
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PerFIL

Nome completo: rômulo Barroso da silva

idade: 49 anos

local de nascimento: rio de janeiro (rj)

Residência atual: mascate (omã)

Formação: tI e administração de empresas

cargo:  Gerente de tecnologia e Informação 
para alinhamento de Negócios

idiomas: Português, inglês, espanhol, francês 
e árabe

Onde já morou: rio de janeiro, Belo 
horizonte (Brasil) e omã

o Que me FasCINou FoI a 
exPerIêNCIa de vIver Fora do 
BrasIL e exPerImeNtar outra 
CuLtura e Costumes Com mINha 
muLher e meus FILhos

Fale um pouco da sua trajetória profissional. 

em 1983, iniciei minha carreira em tI como estagiário, pas-
sando depois a programador e analista de sistemas, mas em 
1992 deixei a área e abri uma empresa no ramo de cosméticos, 
onde trabalhei durante um ano e meio. após essa experiência, 
retornei ao ramo e, em 2002, comecei minha jornada na shell. 

Nos oito anos em que fiquei no Brasil, atuei como gerente de tI 
para a área de exploração e Produção e coordenador de 
serviços. Nesse período, trabalhei em projetos importantes, 
como a implantação do saP, o estabelecimento de ambiente de 
geração de modelos de subsuperfície, a instalação de telecomu-
nicações em plataformas e FPsos, entre outros.

em 2010, ingressei na Petroleum development oman (Pdo), 
uma joint-venture da shell. hoje, faço a interface de tI com 
diversos portfólios de áreas técnicas e de suporte, como finanças 
e logística. Gerencio uma equipe de 16 pessoas, cujo trabalho 
alcança mais de sete mil funcionários e cerca de 35 mil contrata-
dos em uma área de concessão que ocupa mais da metade do 
território do país. 

ao chegar ao país, você passou por algum 
choque cultural? 

o choque cultural foi amenizado, pois já havíamos feito uma viagem 
para dubai, em 2009. Conhecemos, mesmo que por pouco tempo, 
a cultura muçulmana e pudemos visitar uma mesquita, onde tivemos 
uma palestra muito educativa sobre os hábitos locais. diria que nos 
ajudou a compreender e interpretar alguns dos nossos preconceitos.

Por que aceitou a oportunidade de morar em Omã? 
como sua família reagiu?

Gosto de desafios. o que me fascinou foi a experiência de 
viver fora do Brasil, experimentar outros costumes com minha 
mulher e meus filhos e entender como tudo funciona fora da 

rôMUlO BarrOSO, GereNTe De TecNOlOGia e iNFOrMaÇÃO Para aliNhaMeNTO De 
NeGóciOS, cONTa cOMO ViVe hÁ QUaTrO aNOS cOM a FaMília eM OMÃ, UM DOS MaiOreS 
PrODUTOreS De PeTróleO DO OrieNTe MÉDiO, e cOMO Se aDaPTOU à cUlTUra lOcal

Na terra 
do suLtão 

BRaSilEiRO tiPO ExPORtaçãO
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relação a nomes de pessoas e lugares, pois 
existem diversas grafias para o mesmo nome. 
Nosso filho mais novo era recém-alfabetizado 
em português e teve dificuldade de se 
comunicar por não falar inglês. mas a escola 
e o futebol o ajudaram a socializar. já minha 
filha e mulher logo fizeram amizades. hoje já 
estamos totalmente adaptados. 

Qual a maior diferença cultural 
entre Brasil e Omã? 

a cultura islâmica é a maior diferença, pois 
determina certos valores e comportamentos muito 
diferentes do Brasil, como a forma de vestir em 
qualquer ambiente. outras questões são 
proximidade e afetividade. mesmo solidários e 
simpáticos, os omanis reservam uma distância a 
qual os brasileiros não estão acostumados.

Omã fica no Oriente médio, uma 
área muito ligada à exploração 
petrolífera. É possível perceber essa 
influência no dia a dia?

o país gira em torno do petróleo, sua principal 
riqueza. depois do governo, a Pdo é a maior 
empregadora de omã e é onde a maioria das 
pessoas quer fazer carreira.

Que experiência pessoal ou 
profissional o marcou mais? como 
esse acontecimento contribuiu para o 
seu trabalho na Shell?

tenho um enorme orgulho de ter montado, no 
Brasil, uma equipe harmônica, comprometida e 
de extrema cumplicidade entre si, propiciando um 

zona de conforto. a aceitação da vaga foi 
tema de conversas tanto na família quanto na 
shell, que deu apoio e treinamento de 
‘preparação para a expatriação’. meus filhos, 
que estavam relutantes no início, pedem para 
não sair do país. e nossos pais, de temerosos, 
nos visitam anualmente e adoram omã. 

Você tinha alguma expectativa em 
relação a Omã? Qual foi a sua 
primeira impressão?

Procuro sempre ser positivo em tudo em que 
me envolvo. No princípio, estávamos 
apreensivos com a questão da diferença 
cultural, mas todos os paradigmas foram 
quebrados em função do povo omani. eles são 
solidários, simpáticos e gostam de brasileiros 
– e isso faz toda a diferença em nosso 
bem-estar. tivemos uma recepção fantástica!

Qual foi a sua maior dificuldade? 
como foi a adaptação da sua família? 

a principal dificuldade foi a rejeição da 
carteira de habilitação brasileira, o que 
dificultou nossa locomoção no início e nos 
obrigou a entrar na autoescola. outra foi com 

ambiente extremamente feliz e saudável. era um 
grupo único, do qual sinto saudade! 

em omã, os desafios foram ainda maiores, até 
pelo tamanho da organização e pela 
abrangência do meu cargo. aos poucos, 
consegui ocupar meu espaço, ter o 
reconhecimento da equipe e da empresa, 
ainda que fosse o único expatriado na equipe 
de liderança. Creio que a experiência de 
trabalhar em uma joint-venture e o fato de 
acompanhar o negócio de upstream em todas 
as etapas enriqueceram muito meu currículo.

Do que mais sente falta no Brasil?

sinto falta da família, dos amigos e de algumas 
comidas que não encontramos por aqui. mas 
volto ao Brasil todo ano, geralmente em julho.

Do que mais gosta em Omã? O que 
recomendaria a um turista?

das atividades ao ar livre – praias, montanhas, 
mergulho, barco, acampar na praia ou no 
deserto etc. É um prato cheio para quem gosta 
de natureza e um pouco de aventura. existem 
resorts maravilhosos, passeios a cidades e locais 
históricos, lindas mesquitas e ainda dá para 
assistir a uma corrida de camelo.

Pretende voltar a morar no Brasil 
algum dia?

Com certeza! É o meu país, que amo demais e 
do qual me orgulho muito. 
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mais de 600 mil toneladas. Cerca 
de 488 metros de extensão – maior 
do que o empire state Building, 
icônico prédio de Nova York. as 
dimensões da Prelude FLGN 
traduzem a ambição da shell  na 
construção daquela que será a 
primeira e maior instalação offshore 
destinada à exploração de gás 
natural liquefeito (GNL) do mundo.

o pontapé inicial foi em maio de 
2011, com a decisão de 
investimento. o primeiro corte de 
aço, para a subestrutura da 
embarcação, foi realizado em 
outubro de 2012. desde então, 
funcionários da shell (67,5%) e 
de suas parceiras – Inpex 
(17,5%), Kogas (10%) e CPC (5%) 
– começaram a dar forma ao 
navio-plataforma no estaleiro 
samsung heavy Industries (shI), 
na Coreia do sul, um dos poucos 
do mundo a comportar projetos 
dessa dimensão. Para a 
construção, foi escolhido o 
consórcio samsung-technip.

durante as obras, dois momentos 
foram cruciais: a junção dos dois 
blocos e o lançamento ao mar. a 
delicada operação de saída do 
dique seco foi realizada com 
sucesso em dezembro passado. o 
resultado foi alcançado graças a 
mais de 18 milhões de horas de 
trabalho das equipes, desde a 
concepção do design e seu 
desenvolvimento. matthias Bichsel, 
diretor de Projetos e tecnologias da 
shell, definiu o desafio:

“um projeto dessa complexidade 
– tanto em tamanho quanto em 
engenhosidade – aproveita o 
melhor da engenharia, do 
projeto, fabricação e da cadeia 
de suprimentos de todo o mundo. 
Chegamos a essa fase de 
construção [lançamento ao mar] 
graças à equipe de especialistas, 
garantindo que as dimensões 
críticas do projeto de segurança, 
qualidade, custo e cronograma 
serão entregues”.

GIGaNte 
Na oCeaNIa
PrOJeTO Da PrelUDe FlNG iMPreSSiONa PelaS GraNDeS DiMeNSõeS
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medidas 
extraordinárias
o pioneirismo e a grandiosidade da Prelude FLNG 
chamam a atenção.  Na construção do casco, o 
navio-plataforma foi separado em duas partes, em 
especial por suas medidas: no total, são 74 metros de 
largura por 488 metros de comprimento. o casco do 
navio tem cerca de 33 mil m², equivalente a mais de 
quatro campos de futebol. a embarcação ficará 
ancorada de 20 a 25 anos na Bacia de Browse, a 
475 km da costa de Broome, na austrália.

a produção começará em 2017, quando gerará 
5,3 milhões de toneladas por ano (mtpa) de 
líquidos. voltada para o mercado asiático, será 
dividida em três partes: 3,6 mtpa de gás natural 
liquefeito, 1,3 mtpa de gás condensado e 0,4 de 
gás liquefeito de petróleo (GLP). É o suficiente para 
atender a 117% da demanda anual de gás natural 
de hong Kong.

outro processo com números extraordinários é o de 
liquefação do gás natural. após sua extração, ela 
será submetido à temperatura de -162°C – que 
reduzirá em 600 vezes o seu volume e facilitará o 
transporte. Para o processo de esfriamento, 50 
milhões de litros de água gelada do oceano serão 
bombeados a cada hora.

antes da transferência para os navios de 
offloading, responsáveis pelo transporte, os 
produtos ficarão em tanques de armazenamento 
que comportam até 437 mil m³ totais de GNL, 
GLP e condensados - o equivalente a 175 
piscinas olímpicas. Na capacidade máxima, a 
Prelude pesará 600 mil toneladas.

PiONEiRiSmO

aO maR

a Prelude FlNG foi lançada ao mar em 
dezembro de 2013. Veja a preparação para o 
momento crucial do projeto, ao acessar o link  
ou escanear o Qr code com um smartphone. 

  migre.me/igwbE



mais uma vez, a shell se destaca no mercado de gás natural. a 
companhia tem experiência de 50 anos no setor e é a líder mundial no 
ramo. Com a Prelude, alcança um novo patamar na área, a começar 
pela economia de material e o menor uso de terras e áreas costeiras. o 
navio-plataforma adapta e reduz em 75% o tamanho original de uma 
planta GNL onshore. em termos tecnológicos, o desafio foi adequar os 
componentes de sucesso no mercado terrestre ao marítimo. as peças, 
comumente usadas na horizontal em terra, foram instaladas na vertical.

os impactos nos habitats marinhos serão reduzidos, pois o projeto pretende 
evitar dragagens e travessia de tubulações, por exemplo. o abastecimento 
das embarcações de offloading também minimiza os danos ambientais. o 
processo será feito longe de recifes e rotas de migração de baleias. as 

Ganhos ambientais e econômicos
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• 18 milhões de horas de trabalho até o 
lançamento do casco ao mar

• 14 meses de construção

• 20 a 25 anos de ancoragem na Bacia 
de Browse, na austrália

• 475 km de distância de Broome, cidade 
na costa oeste

• 600 mil toneladas de peso

• Produção a partir de 2017

• Geração de 5,3 milhões de toneladas 
por ano (mtpa) de líquidos

• GNL será liquefeito a -162°C

DaDOS Da PrelUDe FlNG

medidas resultaram na aprovação ambiental do projeto pelo governo da 
austrália, em novembro de 2010.

a instabilidade climática também foi importante para o desenvolvimento do 
projeto. a região da Bacia de Browse é conhecida pela passagem de 
ciclones tropicais entre os meses de abril e novembro. Portanto, a 
embarcação foi criada para suportar ventos de até 249 km/h, o equivalente 
a um ciclone de categoria 5. os impactos econômicos serão igualmente 
notáveis. Por ser o primeiro projeto de upstream na austrália, os planos da 
companhia incluem investimentos de us$ 30 bilhões entre 2011 e 2016 
não apenas no campo de Prelude, mas também em outros projetos. a 
estimativa é de que Prelude gere 350 empregos diretos e 650 indiretos, além 
de aquecer a economia local por meio da geração de receita e impostos. 

reboques auxiliam a Prelude  
FlNG no lançamento ao mar
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Fim de ano é época de celebrar, 
reunir a família, trocar 
presentes, fazer um brinde e 
preparar uma bela ceia para a 
noite do dia 24 de dezembro. 
no entanto, para um grupo de 
pessoas que têm a 
generosidade no sangue, a 
festa compreende bem mais do 
que isso. Funcionários da Shell 
envolvidos na campanha de 
natal presenteiam crianças 
carentes e não se esquecem 
também da terceira idade. Essa 
ação fecha com chave de ouro 
o cronograma anual do projeto 
de voluntariado Saber dividir, 
iniciado em 2000.

a ação começa em outubro, 
quando equipes da Shell e da 
Raízen - a joint-venture formada 
por Shell e cosan - se unem 
para fazer uma lista de quem 
receberá as doações. no ano 
passado, foram 346 crianças 
de comunidades carentes de 
duque de caxias e São João 
de meriti e 23 idosas de uma 
instituição de caridade na ilha 
do governador, além de filhos 
de prestadores dos serviços  de 
limpeza, mensageria e 
segurança.

Em novembro, funcionários 
dispostos a ajudar escolhem 
seus “afilhados”, para o qual 
compram um kit com peças de 
roupa, um par de calçados, um 
brinquedo e itens de higiene 
pessoal. cada criança recebe 
em um grande saco de Papai 
noel, com seu nome escrito, 
presentes adequados ao 
tamanho e à idade delas.

na Shell, a secretária nilda 
monteiro é quem coordena a 
atividade na sede (Barra) e no 

centro de Serviços ao 
consumidor (centro). na 
fábrica de lubrificantes icolub 
(ilha do governador), ela conta 
com a ajuda da assistente 
administrativa Rosário Veras 
para a entrega das doações. 

na ilha, além dos presentes 
para as crianças, Rosário 
coordena uma atividade na 
assistência cristã Espírita Paulo 
de Tarso, no bairro dos 
Bancários. além de roupas, 
sapatos, itens de higiene e 
limpeza e alimentos não 
perecíveis, as idosas do asilo 
recebem a visita de 
funcionários da Shell, que 
passam o dia no local 
conversando com elas.  “a 
carência de visitas é grande, e 
é muito bom quando estamos 
lá. a felicidade das idosas é 
visível, algumas reagem como 
crianças”, descreveu Rosário.

“com o passar dos anos, a 
credibilidade do nosso 
trabalho conquistou os 
funcionários. a campanha é 
muito bem aceita por eles, que 
até nos cobram quando ocorre 
algum atraso”, conta nilda. 
“Esse trabalho nos enche de 
orgulho. a alegria que 
proporcionamos é 
incomensurável”, completa.

“Essa é uma das campanhas em 
que arrecadamos mais itens, 
com um grande envolvimento 
dos funcionários. o natal é uma 
época em que as pessoas ficam 
mais sensíveis e, ao ajudar o 
próximo, veem uma forma de 
agradecer as realizações ao 
longo do ano”, avalia Leíse 
duarte, gerente de investimentos 
Sociais da Shell Brasil. 

PaPaIs NoÉIs  
       da vIda reaL
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SOliDaRiEDaDE

campanha de natal ajuda 
crianças e idosas a viverem 
momentos especiais

MÃOS SOliDÁriaS

346
            criaNÇaS  

BeNeFiciaDaS

23  
iDOSaS  
aGraciaDaS

324 FUNciONÁriOS NO TOTal

1 crianças da Fundação Jesus  
de Nazaré também  
foram agraciadas

2 Funcionários terceirizados da 
icolub se reúnem na entrega  
dos sacos

3 idosa recebe presente de 
padrinho da Shell em asilo

30

1

2

3



aRtigO

PaNorama  
do CoNteÚdo  
LoCaL No BrasIL

o Conteúdo Local (CL) é o percentual de 
investimentos nacionais aplicados a um 
determinado bem ou serviço de exploração e 
Produção (e&P). em 1997, a agência Nacional 
do Petróleo (aNP) foi criada para regular, 
contratar e fiscalizar atividades e concessões em 
nome da união. 

No Brasil, as rodadas de licitação são os únicos 
meios legais para a concessão do direito de 
exercício de atividades econômicas sobre as 29 
bacias sedimentares. a primeira ocorreu em 
1999 e é considerada um marco na indústria do 
óleo e gás. ela consolidou a flexibilidade da 
união sobre as atividades de e&P e serviu de 
base para as seguintes.

mudanças significativas ocorreram ao longo 
dos anos e serviram para reforçar as diretrizes 
do CL. a primeira ocorreu na 5ª rodada, em 
2003, e mudou o peso dos itens da oferta. o 
Bônus de assinatura foi 30%; o Programa 
mínimo exploratório (Pem), 30%; e CL, 40% 
(Fase de exploração: 15%; etapa de 
desenvolvimento: 25%). 

a segunda mudança ocorreu na 7ª rodada, em 
outubro de 2005, quando foram implementados  
percentuais mínimos e máximos de CL, a Cartilha 
de Certificação e as penalidades pelo não 
cumprimento do CL ofertado.

outros critérios foram estabelecidos pela aNP em 
novembro de 2007, próximo à 9ª rodada. as 
resoluções 36 a 39 foram publicadas e 
abordam o regulamento, o cadastro, o 
credenciamento e as auditorias de Certificação 
de CL, além de critérios de investimentos locais 
para atividades de exploração e 
desenvolvimento da produção.

a 12ª rodada, em novembro de 2013, foi 
marcada por novas mudanças no peso dos 
itens das ofertas: 40% para o Bônus de 
assinatura; 40% para o Pem; e 20% para o 
CL, 20% (5% Fase de exploração e 15%  
etapa de desenvolvimento).

Para cumprir os compromissos contratuais, as 
empresas repassam, por meio de contratos, 
percentuais de CL a serem cumpridos por toda a 
cadeia de suprimentos. Fornecedores e 

empreiteiros são requeridos a investir na indústria 
local a fim de cumprir requisitos para a 
comercialização de bens e serviços. 

a resolução aNP no 19, de junho de 2013, 
substituiu a 36. as normas vigentes da aNP são 
as bases para o trabalho das certificadoras. 

o CL já é uma realidade estabelecida, e é 
inimaginável falar em contratos de e&P sem se 
considerar suas cláusulas. torna-se fundamental que 
especialistas sejam consultados antes mesmo da 
assinatura desses documentos, para evitar 
descumprimentos contratuais e aplicações de 
multas. Nas empresas, setores específicos têm sido 
criados para tratar do assunto. os objetivos previstos 
nas políticas de CL já estão sendo alcançados: 
desenvolvimento da economia, da tecnologia e da 
indústria local em bases competitivas; geração de 
empregos e renda; aumento da capacitação e 
atração de novos investimentos. 

“ForNeCedores e emPreIteIros são reQuerIdos a 
INvestIr Na INdÚstrIa LoCaL a FIm de CumPrIr 
reQuIsItos Para a ComerCIaLIZação de  
BeNs e servIços”

leonardo Farias
gerente comercial da ccl certificadora
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SABE QUAL É A DISTÂNCIA
ENTRE O BRASIL E O FUTURO?
7 MIL METROS DE PROFUNDIDADE.

A Shell faz parte do consórcio que vai explorar petróleo
e gás na área de Libra, no pré-sal, em águas profundas.
Depois de comemorar nosso centenário no Brasil,
é ótimo poder começar mais uma nova história.

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