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expansão À vista
André Araujo, presidente da Shell Brasil
Petróleo, fala sobre as expectativas da
empresa para a 11ª Rodada de Licitações

Também nesta edição
Entre gerações
Conheça famílias que têm a empresa
como legado
Tecnologia de ponta
Shell investe em sísmica 4D para produzir
mais petróleo
100 anos
Leia o 2o fascículo do encarte especial que conta
a história da companhia no país

2

editorial
notícias shell 386
O ano de 2013 será muito especial para
toda a indústria de petróleo e gás no Brasil:
em maio, será realizada a 11ª Rodada de
Licitações de áreas para exploração. Seis
meses depois, em novembro, deverá
ocorrer o leilão das primeiras áreas do
pré-sal. Após quatro anos de espera, o
setor anseia pela retomada de
investimentos em novos campos.
Para falar sobre o tema, entrevistamos André
Araujo, presidente da Shell Brasil Petróleo. Ele
conta as expectativas da companhia para a
nova fase de desenvolvimento do setor e
garante que a empresa quer crescer ainda
mais por aqui.
Para analisar o atual momento do
mercado, convidamos João Carlos
de Luca, presidente do Instituto Brasileiro
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).
Em artigo, ele analisa o novo cenário do
setor e o impasse na aprovação da
legislação sobre os royalties.
Sempre em busca de soluções inovadoras, a
partir de outubro deste ano, a Shell passará
a usar uma tecnologia de ponta para
produzir mais óleo no país: a sísmica 4D. A
primeira experiência será nos blocos de
Bijupirá & Salema e, já no próximo ano,
BC-10 (Parque das Conchas) começará a
usar o sistema em águas profundas.
Ainda nesta edição, apresentamos uma
reportagem sobre pais e filhos que têm mais
do que laços de sangue em comum:
trabalham ou trabalharam na Shell. A
Notícias Shell traz histórias de cinco
famílias que, há gerações, têm a empresa
como segunda casa.
E mais: quem ainda não ouviu falar na rede
enABLE e no Programa de Padrinhos terá a
oportunidade de saber mais sobre ambos.
Além disso, poderá conhecer algumas
pessoas com deficiência que integram o time
da Shell e contribuem para tornar a empresa
ainda mais competitiva.
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jogo rápido

Saúde em primeiro lugar
Estudo realizado pela Shell Health,
em novembro de 2011, mostrou que
63,3% dos funcionários da Shell
Brasil Petróleo (sede e Icolub) são
obesos ou estão acima do peso,
42,7% são sedentários e 26% têm
indícios de pressão alta. Para tentar
melhorar esse quadro, a empresa
desenvolve o programa Viva Bem
que incentiva a adoção de um estilo
de vida mais saudável.

da ingestão excessiva de sódio,
principal causa da hipertensão.
Nos dias 21, 22 e 28, nutricionistas
visitaram a Icolub, na Ilha do
Governador; o Centro de Serviços
ao Cliente (CSC), no Centro; e a
sede, na Barra da Tijuca (RJ), para
orientar os funcionários sobre
alimentação equilibrada.
“Mostramos às pessoas que existe
um consumo elevado de comida
industrializada que usa o sódio
como conservante em quantidade
superior à recomendada pela
Organização Mundial da Saúde

O médico lembra que a Shell
oferece frutas aos empregados para
estimulá-los a optar por uma dieta
rica em alimentos com alto valor
nutricional. “A alimentação saudável
favorece o bom funcionamento
do organismo, melhora o raciocínio
e o desempenho profissional,
além de evitar inúmeras doenças.
O Viva Bem é uma forma de
a Shell demonstrar que se
preocupa com a saúde dos
funcionários”, destaca.

alessandro costa

Liderado pelo gerente-médico da
Shell Brasil e América Latina,
Maurício Souza, o programa
alertou, em agosto, para os perigos

(OMS), que é de 2,4g por dia”,
explica Souza.

the economist

Em seminário da revista The Economist, o vice-presidente Andrew Vickers fala sobre a atuação da Shell no mundo

Maurício Souza é o médico responsável pelo programa Viva Bem

Relações globais
Uma empresa com atuação em
mais de 80 países e cerca de 90
mil funcionários se relaciona com
muitos grupos -– de organizações
não governamentais a governos
– que incluem acadêmicos,
comunidades e parceiros de
negócios. Foi sobre essa
experiência que o vice-presidente

Shell World brasil | notícias shell

global da Shell para
Relacionamento com ONGs
e stakeholders, Andrew Vickers,
falou para funcionários da Shell
Brasil Petróleo.
Vickers fez uma apresentação
interna após participar de um
seminário organizado em São
Paulo pela revista britânica The

Economist. No evento, o executivo
destacou que o Brasil é um polo
estratégico de geração sustentável
de energia, por contar com as
mais diversas matrizes, “seja para
atividades offshore ou onshore
de produção de petróleo e gás,
mas também no campo das
alternativas renováveis”.
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Energia limpa
VAMOS ILUMINAR AS NOSSAS
CIDADES COM UMA FONTE DE
ENERGIA MAIS LIMPA.
Todos precisamos de eletricidade. Seja para iluminar o estádio de futebol ou para gelar a bebida do intervalo.
É uma parte fundamental das nossas vidas. A Shell produz gás natural para mais países do que qualquer
outra empresa. Quando usado para gerar energia, o gás natural emite 50% menos CO2 do que o carvão.
É uma das fontes de energia mais abundantes hoje e, através da nossa inovação contínua, pode nos fornecer
energia limpa por mais 250 anos. E é uma das muitas fontes de energia em que estamos investindo para nos
manter em movimento hoje e no futuro. Vamos ampliar o mix global de energia.

VAMOS jUNTOS.

Busque por: Vamos juntos Shell

Campanha incentiva o uso de gás natural,
combustível fóssil menos poluente
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“Vamos juntos”. Este é o nome da
campanha corporativa global da Shell
lançada em setembro na TV aberta de
São Paulo e em canais a cabo de
todo o país, além de aeroportos,
revistas e internet. A campanha ajuda
a reforçar a imagem de empresa de
energia mais competitiva e inovadora
do mundo. Gravado na China, nos
Estados Unidos e no Brasil, o
comercial veicula a crença da
Shell de que, nos próximos anos,
o planeta precisará de um amplo
mix de energia de várias fontes —
além de petróleo, gás natural
e biocombustíveis.

O COMERCIAL DA CAMPANHA ‘VAMOS JUNTOS’

Para assistir ao anúncio veiculado pela Shell no
Brasil, acesse o link abaixo em seu computador. Ou
escaneie o QR Code, caso seu smartphone tenha
um aplicativo para a leitura do ícone.
http://tinyurl.com/99jdb8w
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Crianças
na Shell
Em comemoração ao Dia da Criança, a Shell
abriu suas portas em 9 de outubro para receber
cerca de cem filhos de funcionários.
Na Icolub, na Ilha do Governador, e na
sede, na Barra da Tijuca (RJ), os pequenos
puderam conhecer o ambiente de trabalho
dos pais e aprender mais sobre natureza e
alimentação saudável.

Crianças aproveitam o dia para aprender e brincar nas oficinas da Shell

Com o Passaporte Shell em mãos, as
crianças receberam um carimbo pela
participação nas oficinas de Nutrição e do
programa Eu Transformo meu Mundo.
Durante toda a tarde, elas aprenderam sobre
as baleias jubarte, a formação geológica da
Terra e também a montar pratos que
combinam alimentos bonitos e saudáveis.
ALESSANDRO COSTA

Depois de um dia inteiro de diversão,
pais e filhos aproveitaram as festas de
comemoração na Barra da Tijuca e
na Ilha do Governador.
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pessoas

O PROGRAMA DE PADRINHOS É UMA
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COMPANHIA
ESTÁ ATENTA ÀS NECESSIDADES DE TODOS.
Alexandre Gaschi, assistente jurídico

inclusão
com segurança
Rede enABLE aposta na
relação afetiva entre
funcionários para criar
um ambiente de trabalho
favorável à inclusão de
pessoas com deficiência

Glauco Paiva e Alessandra Figueredo simulam uma
desocupação com cadeira especial para locomoção
alessandro costa
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Um é advogado; o outro, jornalista; uma
formou-se em publicidade… Profissionais
competentes, criativos, com uma característica
em comum: fazem parte do universo de 45,6
milhões de brasileiros (23,9% da população)
que têm alguma deficiência. E trabalham em
diferentes áreas da Shell Brasil Petróleo — que,
em agosto, recebeu o terceiro grupo de PCDs
(pessoas com deficiência). Hoje, a companhia
tem diversos funcionários nesse quadro.
Eles recebem todo treinamento e suporte para
seu desenvolvimento no ambiente de trabalho. E
contam com uma atividade pioneira: o
Programa de Padrinhos, lançado em 2010. A
iniciativa foi sugerida pela área de HSSE
(Health, Safety, Security and Environment),
preocupada em preparar funcionários para
ajudar essas pessoas em situações de
emergência. Além disso, têm o apoio do setor
de Recursos Humanos da empresa, que
identificou uma boa oportunidade de
integração e inclusão entre seus funcionários.
O programa facilita a ação das equipes de HSSE
em caso de desocupação dos dois prédios onde
fica a sede da Shell, na Barra da Tijuca (RJ). Os
padrinhos são funcionários voluntários, treinados
para ajudar os “afilhados” nessas situações. Esse
treinamento envolve também o uso de uma
cadeira especial para a locomoção de
portadores de deficiência motora.
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Segundo Adriana Gonzaga, assessora técnica de
HSSE, o treino também é fundamental para estreitar
o relacionamento entre padrinhos e afilhados.
“Os exercícios são bem simples, e rapidamente os
voluntários aprendem a usar a cadeira. Temos um
dia de treinamento, com duração de oito horas.
Depois disso, fazemos uma reciclagem de três em
três meses, de uma hora, somente para relembrar
os procedimentos”, diz.
Assistência
Trabalhando na Shell há apenas seis meses, o
gerente de Relações com a Mídia, Glauco
Paiva, já apadrinhou um colega com
deficiência: o jornalista Igor Baiense, de 25
anos, que faz parte da sua equipe. “Esse tipo
de iniciativa é muito importante no ambiente de
trabalho. Estimula a inclusão, uma política que
a empresa leva a sério”, diz Glauco.
“Entrei na companhia em agosto, mas já me
sinto plenamente integrado”, completa Igor,
deficiente visual parcial.
Também recém-contratado, o “paralegal”
(assistente jurídico) Alexandre Gaschi, de 46
anos, vê com bons olhos a iniciativa da
companhia. Cadeirante desde os 20, o
advogado acredita que a prevenção é a melhor
forma de evitar problemas. “Em pouco tempo
na Shell, já pude perceber a enorme
preocupação da empresa em garantir a

alessandro costa
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Padrinhos e afilhados compartilham
experiências na rede enABLE

segurança integral de seus funcionários. O
Programa de Padrinhos é uma demonstração de
que a companhia está atenta às necessidades
de todos”, afirma.
O objetivo da Shell é ter padrinhos em todos
os andares para que os funcionários que
precisem de auxílio, independentemente do
grau de dificuldade, sejam ajudados em
situações de emergência. O “paralegal”
Bruno Tiziani, portador de deficiência visual
parcial e funcionário da companhia há pouco
mais de um ano, apoia a iniciativa. “No dia
a dia utilizo as escadas de forma segura sem
necessidade de suporte. Entretanto, entendo
que é importante ter um padrinho em
situações de emergência”, ressalta.

Rede enABLE
O Programa de Padrinhos ganhou força com o lançamento, no Brasil, da
enABLE, uma rede da Shell voltada para a inclusão de funcionários com
deficiência. Formado por funcionários da companhia que estejam ou não
nessa condição, o grupo realiza fóruns de discussão sobre o tema.
Nas reuniões mensais, os integrantes da enABLE discutem questões do
dia a dia e do ambiente de trabalho e sugerem melhorias. Um dos
pontos tratados nesses encontros foi justamente o fortalecimento
do Programa de Padrinhos.
Os participantes sugeriram a adesão de voluntários em todos os andares da
Shell, independentemente da presença ou não de deficientes em cada um
deles. “Isso visa a deixar o ambiente de trabalho ainda mais seguro. Em
caso de emergência, precisamos ter funcionários habilitados a prestar
auxílio em todos os pavimentos”, diz Fátima Camilo, analista sênior de
Recursos Humanos, portadora de deficiência motora.
A enABLE existe há mais tempo na Shell da Holanda e do Reino Unido.
No Brasil, foi lançada em maio deste ano e já tem até uma logomarca.
O engenheiro de Reservatórios Ricardo Foli venceu o concurso,
realizado em julho, para a escolha do símbolo da rede. Foli, que
não tem deficiência, disputou o prêmio – uma câmera fotográfica –
com mais 30 trabalhos.
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ORP

Do início
ao fim
Qual o segredo para a excelência de projetos?
Na Shell, isso não é nenhum mistério e se traduz
em um procedimento chamado Opportunity
Realisation Process (ORP – Processo de
Realização de Oportunidades, em tradução livre).
Dividido em seis etapas (veja no box), o ORP
analisa a viabilidade operacional dos projetos,
para assegurar que recebam os devidos cuidados
ao longo de sua vida útil: do nascimento da ideia
ao encerramento das operações.
Implantado no início dos anos 2000, o ORP
é uma ferramenta padrão do Grupo Shell,
aplicada em todos os negócios da empresa
no setor de Upstream e, recentemente, também
em Downstream.
“Em cada uma das seis etapas, o ORP observa
os riscos inerentes aos projetos agrupados em
cinco categorias chamadas TECOP: Técnicos,
Econômicos, Comerciais, Organizacionais e
Políticos”, explica Roberto Klajman, diretor
tributário da Shell. Até agosto, ele era o líder da
Equipe de Economics Upstream, que verifica a
viabilidade econômica dos projetos de
Exploração e Produção.
Execução e qualificação

decisão, em português), cada um com uma série
de critérios previamente estabelecidos que, se
corretamente seguidos, garantem a continuidade
do empreendimento. Caso contrário, o projeto
pode ser revisto ou até mesmo interrompido.
“Cada projeto precisa ser minuciosamente
analisado, e as equipes têm como missão aplicar
e verificar cada processo de acordo com a
maturidade e o nível de dificuldade das iniciativas”,
afirma Klajman.
Para capacitar os funcionários nas ferramentas
de ORP, a empresa oferece treinamentos online
na Shell Open University, universidade
corporativa da Shell, além do aprendizado na
empresa com o trabalho diário.
Na área de Exploração e Produção (E&P), por
exemplo, a Shell tem grandes operações como
BC-10 (Parque das Conchas), na Bacia de
Campos. A Fase 1 do projeto levou nove anos
desde a aquisição dos direitos de concessão até
o início da produção. E a Fase 2 entrará em
funcionamento com o uso de diversos elementos
da etapa anterior, o que agilizará bastante
os procedimentos.

Para que um projeto seja aprovado na Shell, ele
deve passar por cinco decision gates (etapas de

Etapas
Ferramenta de
análise de
processos garante
a eficiência de
projetos da Shell

Identificação – Reconhecer oportunidades, coletar dados preliminares
e verificar possibilidades de desenvolvimento do projeto;
Avaliação – Gerar soluções possíveis, analisar amplamente as categorias TECOP envolvidas
em cada alternativa encontrada e as informações coletadas na Identificação, além de checar
formas de execução e dificuldades;
Seleção – Escolher a melhor opção entre as apontadas pela Avaliação,
confirmar a viabilidade e apresentar propostas prévias de execução do projeto;
Definição – Detalhar tecnicamente os itens necessários para executar o projeto
em cada área e analisar rigorosamente todos os aspectos do projeto executivo;
Execução – Aplicar os processos necessários para implantar o projeto, como contratação
de pessoal, assinatura de contratos e fabricação de equipamentos;
Operação – Executar testes operacionais e iniciar a produção.
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Venture & Project services

Tempo
de crescer
Recém-criada, área de Venture &
Project Services fornece suporte
em gestão de projetos
Para continuar a crescer no Brasil e otimizar
seus projetos, a Shell criou uma área
específica de planejamento e
acompanhamento de projetos em Upstream:
a Venture & Project Services (V&PS). Desde
2011, a equipe tem a responsabilidade de
dar todo suporte à gestão de custos, riscos e
definição de prazos para desenvolver os
campos em que a Shell opera, além de
administrar o relacionamento com os
parceiros das joint-ventures (JVs).
Liderado por Cid Fasano, o grupo – integrado
por Carolina Parente, Daniel Bernardes,
Raphael Silva, Renata Matta, Adriana Silva,
Nina Ribeiro e Frederico Braga – atende
projetos de BC-10 (Parque das Conchas) e
Bijupirá & Salema, ambos na Bacia de
Campos, e BMS-54, na Bacia de Santos,
principalmente no desenvolvimento dos blocos.
Oportunidades

CRIAMOS O TIME DE
VENTURE & PROJECT
SERVICES PARA INTEGRAR
PESSOAS E PADRONIZAR
PROCESSOS.
Cid Fasano,
gerente da V&PS

Com projetos robustos na bagagem, a
migração de V&PS de Houston (EUA) para cá
contribui para aumentar os percentuais de
conteúdo local nos ativos, já que mais serviços
passam a ser feitos por brasileiros no país. Além
disso, os funcionários adquirem novas
oportunidades de crescimento profissional
dentro da Shell.
Agora, os processos são padronizados e os
projetos seguem as mesmas etapas internas, o
que garante mais eficiência ao trabalho: é
possível fazer mais em menos tempo. “Criamos
o time de Venture & Project Services para
integrar as pessoas e padronizar os
procedimentos. A tendência é que cada vez
mais projetos sejam executados por aqui”,
afirma o gerente de V&PS.
Conexão
O trabalho da V&PS está diretamente ligado ao
objetivo de Project Delivery (Entrega de Projetos,
em tradução livre), que engloba iniciativas em
desenvolvimento e que iniciarão a produção em
breve. “O papel da equipe é gerenciar custos e

riscos, garantir que cada projeto seja entregue no
prazo estabelecido no cronograma pelos gerentes
dos ativos e administrar o relacionamento com os
parceiros das JVs”, explica Fasano.
A nova área também está conectada às etapas
de definição e execução de Opportunity
Realisation Process (ORP), processo que
acompanha a vida útil dos projetos da Shell.
Em BC-10, mesmo em produção, a Fase 1
ainda tem o suporte de V&PS. A Fase 2 está em
andamento no reservatório de Argonauta
O-Norte e conta com o apoio da equipe da
nova área. “O investimento para execução da
Fase 2 é muito significativo. Por isso, nosso
trabalho de verificação de orçamentos, prazos
e riscos é tão importante”, diz o gerente.
A equipe já dá os primeiros passos para a
execução da Fase 3 de BC-10 e também se
prepara para o desenvolvimento de novos
poços em Bijupirá & Salema.

Passo a passo
da Venture &
Project Services
Cost Estimating —
Planejamento de Custos
Cost Engineering —
Controle de Custos
Planning —
Gestão de Cronograma
Risk Management —
Gestão de Riscos
Joint-Venture Services —
Gestão de Relacionamento
com Parceiros
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O Rigless Intervention
System evitará atrasos
na produção de petróleo

Menos é mais
Sistema inovador utilizado no Parque das Conchas permite
economia de US$ 30 milhões para a prospecção de óleo pesado
Os reservatórios em águas profundas do Parque das Conchas
(BC-10), no litoral do Espírito Santo, acumulam mais que óleo
pesado. Eles trazem à tona desafios tecnológicos cada vez mais
complexos para a área de Exploração e Produção (E&P) da Shell.

esteja instalada e comece a operar em 2014, a partir de quando
deverão ser realizados 28 procedimentos de mediação nas Fases 1
e 2 de BC-10, com a produção dos campos de Ostra, Argonauta
B-Oeste, Abalone e Argonauta O-Norte.

Um deles está na prospecção com o uso de bombas submersas
para elevar o petróleo de uma profundidade de cerca de 16 km até
a unidade produtora (Floating Production, Storage and Offloading
– FPSO), localizada na superfície do mar.

“Além de diminuir os atrasos na produção, a duração de cada
operação e a quantidade de pessoas envolvidas, toda a
infraestrutura já estará disponível no local. Nossos gastos serão de
US$ 15 milhões por campanha”, explica Caroline Becker,
engenheira de Operações do Projeto Rigless, que contabiliza uma
economia de US$ 30 milhões a cada procedimento.

Para dar eficiência a essa etapa, a Shell está desenvolvendo uma
solução inovadora: o Rigless Intervention System (RIS). O sistema
consiste no uso de módulos fixos na plataforma FPSO para reparar
ou trocar as bombas submarinas em vez de necessitar de sondas
(rigs, em inglês) que façam esse tipo de serviço.
Tecnologia
Hoje, em geral, quando é necessário reparar determinado
componente da bomba, a empresa solicita que alguma sonda se
desloque até a região para realizar o procedimento. Os gastos
com esse tipo de campanha podem chegar a US$ 45 milhões,
considerada a intervenção em duas bombas.
Com a nova tecnologia, um módulo será colocado diretamente na
FPSO Espírito Santo, responsável pela produção em BC-10, de
onde serão feitas as intervenções. Está previsto que a tecnologia
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Execução
Parte da fabricação do sistema Rigless será feita em Cingapura pela
SBM Offshore, com equipamentos fornecidos pela FMC Technologies.
Há expectativa de que o equipamento chegue pré-moldado ao Brasil
e possa ser instalado na FPSO Espírito Santo em até quatro dias, para
evitar uma longa parada na produção de petróleo.
“O RIS é um projeto pioneiro: os componentes usados na fabricação
são tecnologias comprovadamente eficazes. E agora, pela primeira
vez, ele será instalado com o módulo completo aqui no Brasil”,
comemora Caroline. A engenheira lembra que o novo equipamento
também dará mais flexibilidade às equipes responsáveis pela
perfuração e exploração de novos poços.

inovação 11

Grandes
desafios e novas
soluções
Tecnologia de última geração otimiza
recuperação de petróleo em campos
de exploração

Shell World brasil | notícias shell
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inovação

Bijupirá & Salema
(barcos de aquisição
sísmica): área 125 km²

Lâmina d’água: 800 m
10 cabos com 4 km de
extensão e 100 metros
de separação entre eles

Profundidade
dos poços: 3 km

7 anos sem

acidentes
com afastamento
ou derramamento
de óleo

“Área de
sombra” da FPSO
Fluminense: 2 km
No fundo do mar, a Shell encontra
petróleo, gás e também novas e
grandes metas que impulsionam toda
a empresa a buscar soluções
inovadoras. Desta vez, os desafios
estão em Bijupirá & Salema e BC-10
(Parque das Conchas), ambos na
Bacia de Campos. Em diferentes
etapas, os dois campos usarão uma
tecnologia de última geração para
aumentar a produção: a sísmica 4D.

10 poços de produção
6 poços de injeção
de água

Salema passaram pela primeira
operação de aquisição sísmica 4D
offshore da Shell no Brasil. Em 2013,
será a vez de BC-10 acolher um
sistema que será pioneiramente
instalado em águas profundas. O
objetivo é otimizar a recuperação
de petróleo em campos com injeção
de água.

Mas, afinal, o que é sísmica 4D?
Além de considerar as tradicionais
dimensões 3D (altura, largura e
profundidade), o estudo inclui a
variável tempo. A partir daí, será
possível comparar a movimentação
da água e do óleo nos reservatórios
em diferentes períodos e optar pela
melhor forma de extrair petróleo.

Em ambos os casos, a avaliação é
feita a partir de um barco que
carrega na popa um equipamento
chamado air gun, uma ferramenta de
ar comprimido que faz disparos a
cada 10 segundos. As descargas
geram ondas sísmicas, cujas
informações são lidas por cabos
puxados pelo barco – em Bijupirá &
Salema – ou por um sistema instalado
no leito marinho – em BC-10.
(Acompanhe o esquema
nas ilustrações.)

Para começar os estudos, no início
de outubro, os blocos de Bijupirá &

Todo esse processo segue os rígidos
padrões de segurança da Shell, que

Quatro variáveis
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busca constantemente o Gol Zero:
eliminar os acidentes de trabalho e
minimizar os impactos ambientais
de suas operações.
Pioneirismo
Em 2001, ainda na etapa de
exploração, a Shell realizou um
estudo sísmico em Bijupirá & Salema
para conhecer as especificidades
dos blocos. Agora, com reservatórios
maduros, a empresa faz uma nova
avaliação — com duração de um
mês — para checar a movimentação
e a saturação dos fluidos. Esta será a
primeira aplicação da tecnologia
4D pela Shell no Brasil.
Existe, entretanto, um importante
ponto de atenção: a Floating
Production, Storage and Offloading
(FPSO) Fluminense, que está entre os
blocos. Na primeira análise, não
havia nenhuma instalação no local e
o barco navegava livremente pelos

125 km² do campo. Desta vez, por
segurança, será mantida uma “área
de sombra” de aproximadamente
2 km, equivalente ao espaço de
manobra da FPSO.
“O projeto de sísmica 4D é muito
complexo e envolve diversas pessoas
e múltiplos stakeholders. Ao mesmo
tempo, torna a Shell ainda mais
competitiva, pois aprendemos mais
sobre os campos, o que nos ajudará
a otimizar a recuperação dos
recursos tanto para o Brasil quanto
para a Shell”, descreve Pablo
Tejera-Cuesta, chefe da Equipe de
Bijupirá & Salema.
Segundo o gerente de
Desenvolvimento para Bijupirá &
Salema, Osman Tosun, o uso da
nova tecnologia “demonstra o quanto
a Shell está comprometida em buscar
os melhores equipamentos para
aumentar a produção nos campos
em que atua”, afirma.
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Detalhe: sensores
de aquisição de dados
sísmicos são puxados
pelos cabos

Em águas profundas
Já na Fase 2 de BC-10 (Parque das
Conchas), pela primeira vez, será
instalado um sistema de cabos de
aquisição sísmica 4D no leito marinho
em águas profundas.
Ao longo de toda a extensão do
reservatório Argonauta O-Norte
(28 km²), estão sendo perfurados
sete poços de produção e quatro
de injeção de água para extração
do óleo pesado. Com investimento

superior a US$ 50 milhões, o
sistema de aquisição de dados
está em produção em Houston
(EUA) e a primeira operação,
prevista para meados de 2013.

o gerente de Subsuperfície da Fase
2 de BC-10, Grahem Buksh.

“O uso dessa tecnologia facilitará a
maximização da recuperação do
petróleo por meio do monitoramento
dos movimentos da água e do óleo
no reservatório. Os dados
adquiridos pelo sistema no leito
marinho são de qualidade superior
ao da sísmica tradicional”, explica

De acordo com Carlos Valente,
engenheiro de Projeto de BC-10,
cada campanha de aquisição
sísmica 4D deve durar cerca de um
mês. Depois de recolhidos pela
FPSO Espírito Santo, os dados
serão processados, analisados e
comparados para definir as
melhores estratégias de produção
de óleo e injeção de água e
programar as próximas campanhas.

BC-10 Fase 2 (sistema submarino): área 28 km²
7 poços de produção e 4 poços
de injeção de água

Lâmina d’água: 1,6 km
Profundidade
dos poços:
até 2,9 km

14 cabos submarinos
com 100 km de
comprimento,
sensores a cada 100 m
e 400 m de distância
entre eles

“Área de
sombra” da
fpso espírito
santo: 1km
sem acidentes
com
afastamento
Shell World brasil | notícias shell
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negócios

Amareloenxofre
subproduto de exploração
de petróleo e gás é usado
como solução global

Após ser transformado em pastilhas de 3 milímetros cada,
o enxofre é transportado em navios com capacidade para
carregar cerca de 40 mil toneladas do produto

A Shell está utilizando um dos recursos naturais mais abundantes da
Terra para desenvolver produtos inovadores, como concretos e
asfaltos mais duráveis, e fertilizantes que aumentam a produtividade
agrícola. Essencial para todas as células vivas, o enxofre é o 16º
elemento em maior quantidade no planeta. Ocorre naturalmente em
todo o mundo, principalmente onde o petróleo e o gás são
processados e refinados.
Criada para administrar o comércio de enxofre e as tecnologias
baseadas no elemento de cor amarelada (veja no box), a Shell Sulphur
Solutions é uma empresa integrante da estrutura de Business to Business
(B2B) Global Comercial, ou seja, negocia diretamente com os grandes
parceiros, como a Vale. O gerente de Desenvolvimento de Negócios
da Shell Sulphur Solutions para América Latina, Flavio Campos, explica
que a área desempenha um papel vital para algumas funções-chave
na companhia.

Shell World brasil | notícias shell
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O enxofre está em toda parte. Há muito
tempo, a Shell Sulphur Solutions fornece e
comercializa enxofre para as indústrias que têm o
produto como matéria-prima. Ele pode ser
encontrado, por exemplo, em processos químicos e
industriais, assim como em outras áreas: produtos
farmacêuticos, pesticidas agrícolas, produtos de
higiene pessoal, cosméticos, tratamento de água,
pigmentação, fibras, ácido fluorídrico (no gás dos
refrigerantes e nos detergentes), metais nãoferrosos, dissulfeto de carbono (em resinas, vidros
óticos e têxteis), vulcanização de borracha
sintética e decapagem de aço.

De onde vem? O enxofre elementar surge no
processamento do petróleo bruto e do gás natural.
Durante o refino dos hidrocarbonetos, o produto é
extraído no estado líquido. Em seguida, é solidificado
e transformado em pastilhas de 3 mm que são
comercializadas em todo o mundo.

“A Shell é um dos maiores produtores de
enxofre do mundo, pois opera campos de
petróleo e gás em todos os continentes.
Nosso objetivo é criar um círculo virtuoso de
gerenciamento de enxofre: retirá-lo de onde
agrega pouco valor e usá-lo onde tem mais
importância. Por exemplo, como componente
de novos produtos com elevado potencial de
comercialização, o que resultará em grandes
benefícios para todos”, afirma.
Na América Latina
De acordo com a estratégia global da
empresa – que busca incrementar sua
atuação na América Latina – a Shell Sulphur
Solutions intensificou os negócios com Brasil e
México, na indústria de fertilizantes; e com
Chile e Peru, na área de mineração.

Chile, o elemento é aplicado como reagente
para extrair níquel e cobre do solo nos
processos de mineração.
Por conta dessas características, a Shell atua
junto às indústrias brasileiras de fertilizantes
para licenciar e comercializar a tecnologia
Shell Thiogro, uma solução que pode aumentar
a produtividade agrícola (veja mais no box).
“A quantidade de enxofre produzido no
mundo vem crescendo continuamente.
Em paralelo, a Shell procura soluções
inovadoras que possam acrescentar
valor ao produto e contribuir para o
desenvolvimento de outras áreas essenciais,
como a agricultura”, conclui Campos.

No mercado brasileiro, cerca de 90% do
enxofre importado é utilizado na indústria de
fertilizantes e 10% na indústria química. No

http://www.shell.com/home/
content/sulphur/

alessandro costa

As tecnologias Thion

Conheça mais em:

01. O Thiopave é acrescentado ao asfalto
02. O enxofre é adicionado ao fertilizante Thiogro
03. Transformado em pastilhas de 3 mm, o enxofre elementar
é a base para as tecnologias Thion
01

03

A Shell tem diversificado seus negócios e
investido em novas tecnologias para o
uso do enxofre. No mundo inteiro, o
Grupo comercializa três importantes
produtos que levam o radical Thion,
nome grego do elemento. São eles
Thiogro, Thiocrete e Thiopave.
O Thiogro adiciona, com segurança,
o enxofre elementar micronizado em
formulações para fertilizantes. A
tecnologia pode proporcionar aos
agricultores uma oportunidade de
aumentar a produtividade,
sem alterar a área de plantio.
“O aumento das colheitas pode melhorar a
segurança alimentar e, possivelmente,
reduzir questões relativas ao uso da terra,
que têm gerado graves problemas no
Brasil e no mundo. Além disso, o
crescimento das plantas pode ampliar a
absorção de dióxido de carbono, gás de
efeito estufa”, explica Campos.

02

O Thiocrete consiste na fabricação de
concreto à base de enxofre, sem precisar
de água para a fabricação.
E o Thiopave é acrescentado ao
asfalto, o que permite que seja
significativamente mais resistente.

Shell World brasil | notícias shell
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Novo fôlego para a
Quatro anos após
o último leilão de
áreas para
exploração de
petróleo e gás, o
Governo enfim
anunciou a 11ª
Rodada de
Licitações. A
notícia, há muito
esperada, traz
oxigênio para as
operadoras e
os fornecedores

A Shell tem interesse em olhar todas
as áreas que serão disponibilizadas
na 11ª rodada de licitações da anp.

No dia 18 de setembro, enquanto
acontecia no Rio de Janeiro a 16ª Rio
Oil & Gas, o ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão, fazia, em
Brasília, um anúncio muito esperado
pelas empresas do setor. Quatro
anos depois do último leilão, o
governo marcou, para maio de
2013, a 11ª Rodada de Licitações
de áreas para exploração de
petróleo e gás. Além disso, em
novembro do próximo ano, deverão
ser leiloadas áreas do pré-sal.
A estimativa do Instituto Brasileiro do
Petróleo (IBP) é de que, só com os
bônus de assinatura — valor pago
pelas vencedoras da licitação no ato
da assinatura dos contratos — a 11ª
Shell World brasil | notícias shell

Rodada da Agência Nacional do
Petróleo (ANP) arrecade pelo menos
US$ 1 bilhão. Deverão ser ofertados
174 blocos de exploração offshore
no Nordeste e no Espírito Santo.
A retomada dos leilões foi saudada
pelo presidente da Shell Brasil
Petróleo, André Araujo. A empresa
— a primeira petrolífera privada a
produzir no país após a
flexibilização do monopólio estatal,
em 1997 — quer continuar
crescendo aqui. Na 10ª Rodada,
em 2008, a Shell arrematou os
cinco blocos onshore na Bacia de
São Francisco, onde há boas
perspectivas de encontrar gás.
Também na fase de exploração, a

companhia está em BMS-54, na
Bacia de Santos, onde há um
campo localizado no pré-sal.
Já em produção, a Shell tem, no
Brasil, os campos de Bijupirá &
Salema e BC-10 Fase 1, na Bacia de
Campos. A Fase 2, que prevê a
perfuração de 11 novos poços, já
começou. “A indústria de petróleo
precisa de continuidade. Tanto para
os operadores como para os
provedores de bens e serviços”, diz
Araujo. Diante disso, a Shell quer
analisar todos os blocos que serão
ofertados no leilão da 11ª Rodada.
“Temos interesse em olhar tudo”,
acrescenta o executivo. Leia mais na
entrevista a seguir.
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indústria
Que perspectivas se abrem para o negócio de
petróleo e gás com a 11ª Rodada de Licitações?
Eu e a indústria toda, e isso foi claramente percebido na Rio Oil &
Gas, vimos como um sinal muito positivo. Talvez mais importante
do que a 11ª Rodada seja a retomada dos leilões, o que tem um
peso muito importante no ciclo de investimentos do país. Nossa
indústria — especificamente, a Shell — e toda a cadeia de
produtos e serviços ligada às operadoras depende muito de
perspectivas de investimentos futuros. Hoje, com todas as
descobertas de petróleo e gás no país, existe um foco muito
grande na produção. Isso é muito bom, mas há outro elo
importante na cadeia: exploração e desenvolvimento. E há um
número grande de recursos, pessoas e empresas que trabalham
exclusivamente nessa área. Esse ciclo precisa ser renovado.
A Shell tem interesse específico no pré ou no
pós-sal ou vai analisar todos os blocos?
A Shell tem interesse em olhar tudo. A decisão de participar do leilão
dependerá muito dos blocos e das condições comerciais. Como a
11ª Rodada deverá seguir um modelo já estabelecido, é relativamente
claro para nós até como calcular o retorno do projeto. A parte nova é:
que blocos estarão disponíveis e como nossos geólogos e técnicos
avaliam o que deve ter lá embaixo. Vai ser uma decisão técnica. Os
investimentos da Shell são normalmente dirigidos a áreas onde
imaginamos haver alguma materialidade. O perfil da companhia é
trabalhar em projetos grandes, como BC-10, onde há volume de óleo
e desafios tecnológicos. Mas há empresas com outras características,
que se adaptam melhor a áreas menores. Já em relação ao pré-sal,
ainda não está claro como será feito o cálculo de retorno. Esse ainda
é um ponto de interrogação, mas temos interesse nessas áreas.
Possivelmente algumas das 174 áreas da 11ª Rodada
deverão ser na margem equatorial, relativamente
pouco explorada no Brasil. Como a empresa vai se
preparar tecnicamente para aquela região?
A região tem possibilidades interessantes. No mercado, diz-se que
há similaridades com outros blocos exploratórios na costa da África,
na Guiana e na Guiana Francesa. Estamos bem posicionados.
Vamos aguardar a publicação dos blocos. Esperamos que se abra
uma nova fronteira para exploração e produção.
Neste ano, o Grupo Shell vai produzir mais gás do
que óleo. A companhia está mais interessada nas
áreas de gás no Brasil?
Não. A Shell tem interesse em óleo e gás, em offshore e onshore,
em convencional e não convencional. Três itens serão levados em
conta na decisão: a materialidade dos blocos, o retorno

adequado e a lista de alternativas de projetos do Grupo Shell em
outros países. Os investimentos em gás estão diretamente ligados
ao fato de ser o combustível fóssil mais limpo, que emite menos
CO2. Mas, nos nossos cenários, o mundo terá uma demanda
crescente de petróleo e gás e vai trabalhar com petróleo durante
muito tempo. Teremos que buscá-lo em regiões cada vez mais
complexas e distantes.
Hoje em dia, já é difícil atender às exigências de
conteúdo local com os projetos em andamento. Com
a 11ª Rodada e o leilão do pré-sal, o que a indústria
local precisará fazer para atender às operadoras?
Primeiro ponto: a Shell tem conteúdo local como parte de
seus princípios de sustentabilidade. Nós já tomamos a
decisão de comprar localmente para os nossos projetos,
quando existem produtos e serviços locais. A visão do Brasil
de buscar o desenvolvimento de conteúdo local é acertada,
e a Shell reconhece e apoia. O que temos visto é um
crescimento muito grande dos investimentos do setor que
exige que prestadores de serviço e fornecedores entrem no
mesmo ritmo. Isso é uma grande engrenagem, com milhares
de peças. É de se esperar que haja percalços, que uma
parte dessa engrenagem não consiga ser produzida
localmente. O setor — governo, indústria e prestadores de
serviços — precisa estar pronto para eventuais adversidades,
e o foco é continuar a desenvolver esses fornecedores.
Precisamos de uma indústria de bens e serviços que seja
competitiva, com qualidade e inovação, e entregue produtos
e serviços a tempo. A primeira coisa importante é
planejamento. Desenvolver conteúdo local exige
persistência. Vai ser um desafio grande o país ter tudo, em
todos os momentos, considerando a perspectiva
de aumento da produção.
A Shell tem algum programa para desenvolver
fornecedores locais?
A Shell é parceira da Organização Nacional da Indústria do
Petróleo (Onip) em um programa de cadastramento de
fornecedores, o CadFor. Esse programa facilita a vida dos
credores porque reúne um cadastro único desses supridores
para todas as empresas que dele participam. Há um número
crescente de empresas que patrocinam o CadFor, e uma
companhia cadastrada em uma operadora pode trabalhar
com as demais. Além disso, nós temos o papel de agente
facilitador dos programas de financiamento do governo para
o desenvolvimento de fornecedores. Embora sejam
negociações diretas entre as instituições financeiras e as
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empresas, podemos contribuir e ajudar as
duas áreas — produtor e financiador — a
estar juntas em projetos a serviço da Shell.
A Shell já fez uma estimativa
de geração de empregos,
investimentos e crescimento a
partir da 11ª Rodada?
Ainda é cedo para falar em estimativas.
Sem dúvida, a perspectiva de novos leilões
traz a necessidade de a empresa estar
pronta para as rodadas, entender muito
bem o que vai ser oferecido e se preparar
para cenários de crescimento, assegurando
o que a Shell já vem fazendo. O Brasil é um
país estratégico para a companhia, e
grande parte das nossas atividades envolve
crescer, contratar, treinar e investir nos
recursos, olhando a sustentabilidade do
crescimento. Nisso, já estamos um passo à
frente. Não esperamos o anúncio dos
leilões para trabalhar internamente com
foco no crescimento.
Como o Grupo Shell recebeu a notícia
de novos leilões no Brasil, após 4 anos
da realização do último?
Recebeu muito bem, é uma notícia que todo
mundo esperava há muito tempo. O Brasil é
um país com uma área muito grande a ser
explorada, com um potencial grande para

novas fronteiras. Estávamos só esperando a
oportunidade para participar. A reação foi
muito positiva, mas com cautela, porque há
o processo interno do Grupo, os editais que
precisam ser postos em disponibilidade.
Precisamos entender exatamente que áreas
serão oferecidas e a expectativa da
materialidade desses blocos. Em qualquer
empresa, há um ranqueamento de projetos.
Ao mesmo tempo em que haverá leilões no
Brasil, existirão oportunidades de negócios
no mundo inteiro. É importante que os
blocos sejam competitivos. Com certeza,
em 2013, haverá demandas por
investimentos em muitos países. Apesar de
muita gente falar em declínio, o setor de
óleo e gás vive o oposto, com fronteiras
sendo abertas nos EUA, no Canadá, na
África, no sudoeste da Ásia, na Austrália,
no Ártico. Felizmente, o Brasil está correndo
bem dentro dessas opções.
A perspectiva de entrada da Shell
no novo leilão afeta os projetos em
andamento no Brasil, como BC-10?
O cronograma vai ser mantido?
Não afeta, não. Continuamos trabalhando.
São atividades em fases diferentes. Esses
projetos já estão em fase de desenvolvimento
de produção e de expansão. O que os leilões
trazem é a perspectiva exploratória, de
descoberta de óleo e gás.

Com a nova Rodada de Licitações, a Shell pretende produzir mais óleo e gás no Brasil
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Para o Brasil todo, o que
representa a retomada dos
leilões de óleo e gás?
Os leilões são importantes porque põem toda a
cadeia de óleo e gás operando continuamente.
É muito custoso para o setor trabalhar em
stop-and-go (em português, pare
e siga). A regularidade dos leilões traz uma
perspectiva muito importante de continuidade
dos negócios. Significa geração de empregos
e mais perspectivas de sustentabilidade de
negócios não só para nós, operadores, mas
para os nossos fornecedores. Para aqueles que
ainda querem investir, aqueles que estão no
Brasil e querem entrar no setor de óleo e gás
ou aqueles prestadores de serviços no exterior
que querem vir para Brasil. Os investimentos
em óleo e gás trazem junto desenvolvimento
de indústrias, empregos, royalties. Sem dúvida
nenhuma, é uma parte importante do oxigênio
da economia do Brasil.

Ouça esta reportagem em:

http://www.shell.com.br/ns

Leia, na página 31, artigo de João Carlos de
Luca, presidente do Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), sobre
a retomada dos leilões.
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Shell participa da Rio Oil & Gas
Interatividade e muita informação.
Quem visitou o estande da Shell na
16ª Rio Oil & Gas pôde saber mais
sobre grandes projetos da companhia
— como o Parque das Conchas, na
Bacia de Campos, e a FLNG Prelude,
na Austrália — e aprender se
divertindo. Em cada um dos quatro
dias do evento, houve várias sessões
de um quiz sobre as atividades da
Shell pelo mundo.
Perguntas como o número de países em
que a Shell opera, que tecnologias
foram inventadas pela companhia,
quando começou a parceria com a
Ferrari e onde fica a sede mundial da
empresa foram respondidas por
centenas de participantes do jogo. Os
três primeiros colocados em cada

em telões multi-touch screen, visitantes
da 16ª edição da rio oil & gas
conhecem mais sobre as atividades
do grupo shell no mundo inteiro

rodada ganharam de presente um livro
sobre o Projeto de Monitoramento das
Baleias Jubarte, executado no litoral do
Nordeste. Tanto a publicação quanto a
iniciativa são patrocinadas pela Shell.
Em um telão multi-touch screen —
acionado por cubos e também pelo
toque das mãos — era possível ver
o protótipo da Prelude, a plataforma
flutuante de GTL (gas-to-liquid), já
em construção. Ao mesmo tempo,
diversas telas interativas mostravam
o gás natural e seu processamento.
Um vídeo exibia a Shell EcoMarathon — e, no estande, havia
até um carro de fibra de carbono
que participou da maratona global
de eficiência energética, em
Houston (EUA).

Em painéis e palestras, executivos
apresentavam um panorama das
atividades da companhia. No
primeiro dia da Rio Oil & Gas,
o presidente da Shell Brasil Petróleo,
André Araujo, falou sobre “O
papel da indústria do petróleo na
promoção do desenvolvimento
econômico sustentável”. O vicepresidente executivo de Inovação
e Pesquisa & Desenvolvimento,
Gerald Schotman, abordou o tema
“Reservas não convecionais”. No
encerramento da feira, foi a vez
de John Hollowell, vice-presidente
executivo de Águas Profundas,
avaliar a “Segurança operacional
offshore e seus impactos”.
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Como nossos pais

alessandro costa
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Conheça histórias de
famílias que estão há
gerações na Shell

Os Duarte:
família reunida na Shell

Há pessoas que têm a Shell no DNA. É o caso
de Gilbert d’Orey Landsberg, que seguiu os
passos do pai, Peter, e transformou a marca da
concha em parte de sua trajetória profissional e
pessoal. Assim como esta, existem dezenas de
histórias de famílias para as quais a Shell é mais
que uma empresa, é parte de suas vidas.
A identificação com a companhia, para
Gilbert, começou cedo. “Nasci na Shell”,
afirma. Sua primeira experiência profissional foi
como estagiário na área de Planejamento
Estratégico, em 1974. Depois de cursar MBA
no Canadá, retornou ao Brasil e à Shell em
1980, como trainee na área de Finanças da
Valesul Alumino, uma joint-venture com a Vale.
Entre idas e vindas, durante cerca de 28 anos
de empresa, Gilbert trabalhou em setores
estratégicos, assumindo cargos de gerência,
diretoria e vice-presidência até chegar ao posto
mais alto da hierarquia corporativa por um
período em 2010. Atualmente, é membro da
Diretoria da Shell Brasil Petróleo e do Country
Coordination Team (CCT), no qual, como
Senior External Affairs Counselor, atua junto à
presidência e às áreas de Comunicação e
Relações Governamentais.
“Meu pai trabalhou quase 30 anos na Shell.
Desde criança, eu o ouvia falar sobre a ética, o
profissionalismo e o ótimo ambiente de trabalho
da empresa, algo que pude comprovar desde meu
tempo como estagiário. Nossa família tinha um
enorme amor pelo meu pai, que era uma pessoa
muito carismática, além de grande admiração pelo
que ele fazia. A satisfação dele por trabalhar aqui
me contagiou desde garoto”, relembra.
Essa percepção positiva pesou muito em suas
escolhas profissionais. Gilbert conta que saiu
da Shell em 1984 para ingressar no estaleiro
Verolme. Em 1989, recebeu uma proposta para
voltar à empresa. “Na época, eu estava
finalizando negociações com outra ótima
companhia. Porém, mais uma vez, a concha
falou mais alto”, explica.
Sobre a passagem pela presidência da Shell,
ele declara: “Não faltaram desafios naquele
período de transição para formação da
Raízen. Pessoalmente, foi muito gratificante me
sentar um pouco na cadeira que meu pai
ocupou brilhantemente”, orgulha-se. O pai,
Peter Albert Hime Landsberg, presidiu a
empresa de 1975 a 1978.

pessoal da fábrica de lubrificantes da Shell
(Icolub), na Ilha do Governador (RJ).
A mãe de Leíse lembra que o namoro começou
em 1971, um ano após ela ter sido admitida
como operadora de telex (antigo sistema de
comunicação). Marcelino já tinha ingressado
no quadro de funcionários em 1967.
“No início, éramos de turnos diferentes. Ele
chegava às 16h e eu saía às 17h. Marcelino
ia bater o ponto próximo à minha mesa, mas,
como era tímido, conversávamos pouco. Nos
aproximamos mais durante os eventos sociais”,
conta Maria.
Depois de 38 anos de casamento, Marcelino,
que se aposentou como chefe da Base de
Campos Elíseos, em 1997, sente saudades
da época em que trabalhou na Shell, onde
fez grandes e verdadeiros amigos. Entre os
quais, ele cita Oyama Mello, pai de Marco
Mello, também funcionário da companhia e
amigo da filha, Leíse.
“Tenho muita satisfação de ter participado da
grande família Shell, que ajudou a construir a
minha própria. Foi uma alegria imensa quando a
Leíse começou a trabalhar na mesma empresa que
me deu tanta felicidade”, assegura Marcelino.
Ao que tudo indica, os Duarte darão
continuidade à dedicação desempenhada pelo
casal à empresa. “Meu filho, de 3 anos, já
reconhece a concha e aponta os caminhões
com a marca Shell na rua”, brinca Leíse.
Orgulhosa do pequeno Heitor, ela diz que
ficaria muito contente se ele também se tornasse
funcionário da companhia.
Futebol e Tivoli Parque
O gerente de Projetos de Tecnologia da
Informação, Marco Mello, há 19 anos na
empresa, recorda os bons tempos em que jogava
futebol no Shell Esporte Clube. O filho de Oyama
Mello, que se aposentou em 1992 como chefe de
Fabricação de Graxas, recorda as pescarias perto
do clube onde passava os fins de semana. Entre as
memórias de infância, destacam-se as festas de
Natal da empresa no Tivoli Parque, na Lagoa (RJ).

De pai e mãe

Segundo Marco, o desejo de fazer parte do time
Shell surgiu quando o pai se aposentou. Na festa
de despedida, ele percebeu o enorme carinho
que os funcionários e as lideranças tinham com a
família Mello. Aos 22 anos, durante a faculdade
de Informática, participou do processo seletivo
para o Programa de Estágio.

Leíse Duarte, gerente de Investimentos
Sociais, está na Shell há 13 anos, mas a
companhia já fazia parte da sua vida antes
mesmo de ela nascer. Seus pais, Marcelino e
Maria, se conheceram na companhia em
1970. Ambos eram do departamento de

“Quando cheguei à fábrica, reconheci rostos
que já haviam frequentado a minha casa,
convivido comigo. É interessante estabelecer
esse tipo de vínculo profissional com pessoas que
fizeram parte da minha infância e adolescência.
Havia grande expectativa, minha e dos amigos,
Shell World brasil | notícias shell
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O maior valor da Shell
A gerente de Recursos Humanos
de Upstream, Karina Franken, explica
que, ao lado da integridade e da
honestidade, o respeito pelas pessoas é
um dos pilares da Shell. Para ela, isso se
reflete no relacionamento dos funcionários
e suas famílias com a empresa.
“A Shell defende esses valores, pois é
uma empresa preocupada em cultivar
um bom ambiente de trabalho. Não
aceita corrupção, assédio e
discriminação e isso faz com que os
funcionários recomendem a Shell
para trabalhar”, afirma.

Aluizio Nascimento; Eli Travasso; Marcelino, Leíse e Maria Duarte; Marco e Oyama Mello

87%

92%

é o nível de
satisfação geral
com a empresa

dos funcionários
sentem orgulho
em trabalhar
na empresa

de que eu fosse como meu pai. Mas,
aos poucos, consegui criar minha própria
identidade”, diz.
Tal pai, tal filho
Aluizio Nascimento tem o mesmo nome
do pai. Em comum, também, a história
de vida. Os dois conseguiram o primeiro
emprego como operários da Icolub, aos
21 anos, mas, com muito estudo,
ascenderam profissionalmente na
empresa. O filho, que hoje é supervisor
de Recebimento de Matéria-Prima, conta
que recebeu todos os incentivos para
estudar e crescer na carreira.
“Só tinha o Segundo Grau Técnico
(atual Ensino Médio) quando cheguei
aqui e, entre outras funções, limpei o
chão da fábrica. Convivia com
engenheiros e administradores.
Interessei-me pela Icolub e seus
processos, decidi entrar para a
faculdade e me formei em Engenharia
de Produção. Os supervisores sempre
me incentivaram a não desistir dos
estudos”, alegra-se o filho, Aluizio, que
estudou no mesmo colégio de Leíse
durante o Ensino Fundamental
(antigo Primário).
Shell World brasil | notícias shell

O pai de Aluizio trabalhou na Shell por 29
anos e se aposentou como supervisor de
Health, Safety, Security and Environment (HSSE),
em 1996. Nesse ínterim, participou
da brigada de emergência da Icolub, onde
atuou em simulações de incêndios. O filho
era só orgulho e admiração quando o via
atravessar a fumaça nos eventos promovidos
durante a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (Sipat), na época.
Respeito
O supervisor de Segurança Eli Travasso também
traçou um caminho parecido com o do pai,
Orlandino de Paula Travasso, que esteve na
companhia de 1939 a 1943, saiu para servir
ao Exército e retornou em 1946. Assim como o
pai, Eli participou de retiradas de óleo na Baía
de Guanabara, no Rio de Janeiro.

“A Shell esteve muito presente na minha infância.
Além de meu pai ser ex-funcionário, eu
frequentava e assistia aos jogos do Shell Esporte
Clube”, lembra Eli, que nasceu em 1952, um
ano antes de Orlandino sair da empresa para
ingressar no serviço público.
Há 38 anos na companhia, Eli recorda as
histórias que o pai contava. Falecido há seis
anos, Orlandino sempre considerou a Shell
uma empresa justa.
“Quando ele saiu para servir ao Exército, um
funcionário da Shell o procurou para entregar
uma indenização a qual o meu pai nem sabia
que tinha direito. Esse tipo de atitude não era
comum nos anos 1940, não havia esse respeito
que existe até hoje com os trabalhadores.
Desde aquela época, a Shell já estava à
frente do seu tempo”, conclui.

Gilbert d’Orey Landsberg relembra os bons momentos com o pai, Peter Landsberg
alessandro costa
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Dos funcionários
recomendariam a
empresa como um bom
lugar para trabalhar
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Voluntariado
empreendedor

Obianuju Chukwuji Joseph, da De Zionite Enterprises, é uma das mais de 9 milhões
de pessoas que já participaram do LiveWIRE

Shell Iniciativa Jovem incentiva a
participação dos funcionários no programa
Compartilhar experiências e, de quebra,
ajudar a desenvolver a comunidade ao
redor. De outubro deste ano até março de
2013, o programa Shell Iniciativa Jovem
oferece espaços para que os funcionários
da empresa, voluntariamente,
multipliquem seu conhecimento
profissional com jovens que acreditam em
um sonho e investem no próprio projeto.
Feira de negócios
Quem passou pela sede da Shell, na Barra da
Tijuca (RJ), em 23 de agosto, pôde
acompanhar de perto o trabalho da empresa
e do Centro Integrado de Estudos e Programas
de Desenvolvimento Sustentável (Cieds),
instituição responsável pela operação
do Iniciativa Jovem. Na feira, os
empreendedores apresentaram seus projetos
para incentivar os funcionários
a atuar no programa.

“O Shell Iniciativa Jovem oferece diversas
alternativas aos funcionários para colaborar
com o crescimento dos jovens. Com o plano
de negócios em mãos, eles precisam da
orientação de pessoas inseridas no mercado
de trabalho que ajudem a construir e
implementar os novos empreendimentos”,
explica a gerente de Investimentos Sociais
da Shell, Leíse Duarte. (Conheça as
oportunidades no box da página seguinte.)
Visitante da feira, a gerente de Compras
Corporativas para América Latina, Sandra
Brandão, já conhecia o Shell Iniciativa Jovem, mas
nunca tinha participado do programa. Agora ela
vê uma chance de se integrar ao projeto, orientar
e aprender com os jovens empreendedores.
“Conhecer o trabalho dessa turma será um
grande estímulo para todos nós, funcionários,
contribuirmos ativamente. Gostei muito do que
vi e, no futuro, quero ser voluntária”, diz.

Via de mão dupla
Atuando desde o início do programa,
em 2001, a gerente de Comunicação
Corporativa, Simone Guimarães, acredita que
a troca de experiências é um dos principais
benefícios do trabalho.
“Ser voluntário é uma via de mão dupla: você
oferece suas experiências e, em troca, recebe novas
ideias e conhece outras perspectivas de vida. Não
tem como participar do projeto e sair da mesma
forma que entrou. Sempre aprendo muito com eles
e, além disso, é bom colocar a mão na massa e
fazer do mundo um lugar melhor”, comenta.
Para Danielle Gandarillas, vencedora da
edição 2010 do Shell Iniciativa Jovem, a
orientação teórica de profissionais experientes
enriquece a prática. “Tudo o que aprendi
no programa com os mentores sobre
gerenciamento de negócios me ajuda hoje
a expandir minha empresa”, analisa.
Shell World brasil | notícias shell
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04

Banca – Avalia os planos
de negócios dos participantes.
Data: Outubro de 2012.
Perfil: Acadêmicos e profissionais
do mercado com experiência em negócios
ou gestão.
Júri – Avalia os participantes da
Feira de Negócios.
Data: Novembro de 2012.
Perfil: Empresários e executivos do mercado.
Mentoria – Atua como guia dos jovens
empreendedores no desenvolvimento do negócio.
Data: A partir de novembro de 2012.
Perfil: Empresários e executivos
do mercado.
Auditoria – Avalia os empreendimentos ativos
a partir de critérios de viabilidade, estruturação
e sustentabilidade.
Data: Março de 2013.

Ricardo Saad

Perfil: Acadêmicos e profissionais
do mercado com experiência em
negócios ou gestão.
Veja as oportunidades de voluntariado
no site www.iniciativajovem.org.br
Shell World brasil | notícias shell

01: Banner do Iniciativa Jovem
02: Equipe do Iniciativa Jovem e empreendedores na feira
03: Jovens apresentam seus negócios
04: Funcionários conhecem os novos negócios incentivados
pela Shell e as oportunidades de voluntariado no programa
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Ponto de partida para
jovens Empreendedores
Programa LiveWIRE comemora seu 30º aniversário no Reino Unido
Dentro de um estádio de críquete em Cardiff, no
País de Gales, Nick Proctor tenta decidir qual a
melhor maneira de instalar painéis solares em um
telhado inclinado. Chefe da Amber Energy,
empresa de consultoria em eficiência energética,
ele acredita que pode ajudar o estádio a reduzir
gastos. “Mudar a forma como geramos energia
pode beneficiar o meio ambiente e oferecer um
bom retorno financeiro”, diz.
Ele e milhares de jovens participaram do
programa Shell LiveWIRE. Inaugurada em
1982, em Strathclyde, na Escócia, a
iniciativa surgiu como uma forma de
compartilhar os benefícios do boom do
petróleo no Mar do Norte. Desde então,
tornou-se uma forma de combater o
desemprego, pois convida jovens de 16 a
30 anos (no Brasil, a idade é de 20 a 34
anos) a apresentar propostas de negócios.
Eles recebem dicas sobre planejamento e são
estimulados a buscar parceiros em potencial.
Desse modo, surgem novos empreendedores.
Energia europeia
A Amber Energy é uma das milhares de
empresas que cresceram com a ajuda do
LiveWIRE, programa lançado em 17 países
onde a Shell opera. Proctor trabalhava na casa
do pai quando soube, em 2010, que sua
empresa fora indicada para o Prêmio Shell
LiveWIRE Jovem Empreendedor do Ano. Na
final do Reino Unido, ele conheceu
empreendedores de sucesso, inclusive Emma
Jones, da Enterprise Nation, que oferece apoio
a novos negócios.
A divulgação do programa na mídia impulsionou
tanto o negócio que Proctor conseguiu abrir o
próprio escritório e contratar mais funcionários. E,
até hoje, continua se aconselhando com Emma.

“Minha mentora me ajudou em questões
práticas. Ela me aconselhou a participar da
Associação de Comerciantes e aprender mais
sobre os impostos que incidem em minha
atividade”, conta. A empresa deu tão certo que
Obianuju expandiu seu negócio e empregou
duas de suas irmãs e mais três funcionários.
Produção brasileira
No Brasil, Fábio Lewin, do Rio de Janeiro, tem
outra história de sucesso. Ele vende água dos
cocos da plantação de seu pai e usa as cascas
pulverizadas como fertilizante. “Antes do
Iniciativa Jovem, eu não conhecia ninguém que
pudesse me ajudar a começar uma empresa. O
programa criou uma rede nacional em que
empresários podem compartilhar dicas”, afirma.
Atualmente, Fábio produz e vende 40 mil litros
de água de coco por mês.

experiência
Aos 30 anos, o programa Shell
LiveWIRE é mais velho do que a
maioria dos empreendedores que
ajudou (e ainda ajuda). Neste
período, aproximadamente 9 milhões
de pessoas já participaram dos
workshops e aprenderam sobre
oportunidades de negócios.

Saiba mais sobre Shell LiveWIRE em

http://www.shell-livewire.com/

Comprometimento
com a sociedade
Segundo o Banco Mundial, apenas 10%
dos pequenos negócios duram mais de três
anos. Por isso, a Shell se preocupa em
orientar corretamente os jovens
empreendedores a desenvolver suas
próprias empresas.
“O desenvolvimento de novos negócios e
a criação de empregos refletem nosso
comprometimento com a sociedade ao mesmo
tempo em que melhoram a vida de nossos
vizinhos e criam uma força de trabalho
especializada”, afirma Gloria Udoh,
especialista em Performance Social.

Decoração africana

Gerenciado localmente, muitas vezes em
parcerias com outras organizações, o Shell
LiveWIRE também ajuda a desenvolver
habilidades e, em algumas regiões, oferece
mentoria e networking.

Em alguns países, o Intilaaqaah (LiveWIRE no
Oriente Médio e no Norte da África) conecta
empreendedores a mentores. É o caso de Port
Harcourt, na Nigéria, onde a jovem Obianuju
Chukwuji Joseph, dona da De Zionite
Enterprises — empresa de decoração de
interiores, serviços de limpeza e organização
de casas — recebe orientações de uma
comerciante experiente.

“O programa é uma forma de incentivar o
desenvolvimento de empresas, o que, em nossa
estratégia de investimento social global, é uma
prioridade. Outra vertente importante é trabalhar
com a área de Contract & Procurement para
aumentar a quantidade de conteúdo local em
nossas operações e nos conectar a pequenas e
médias empresas nas comunidades em que
atuamos”, destaca Gloria.

A Coco Legal, de Fábio Lewin, produz o material a partir
da plantação do próprio pai
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LUBRIFICANTES

Recorde na rede

Segmento de lubrificantes da Shell alcança
a marca de 20 mil clientes após reformulação
A Shell conquistou mais um recorde na área de
lubrificantes. A empresa ampliou em 60% o número
de clientes ativos atendidos pelos seus distribuidores
que, em agosto, atingiram o total de 20 mil. Seguindo
essa tendência, em apenas um ano, a companhia
espera saltar de um volume anual de 42 milhões para
58 milhões de litros de óleo vendidos.

Além do crescimento no número de clientes, a empresa
apresentou aumento expressivo na venda média por
distribuidor: 138% na comparação entre 2011 e 2012.
“Os bons resultados comprovam a excelência na gestão
da área e abrem espaço para novos investimentos”,
comemora o gerente.

A expansão é resultado de um trabalho de reformulação do
Canal do Distribuidor, programa que integra as empresas
franqueadas distribuidoras de lubrificantes Shell. Iniciado
no segundo semestre de 2011, o sistema contava com
apenas 12 mil clientes antes de ser reformulado.

A Shell tem investido na profissionalização dos distribuidores:
40% da rede foi renovada. Agora, 18 empresas operam em
regime de franquia, divididas por todo o território nacional
de acordo com os perfis das regiões nas quais atuam. Antes,
o trabalho se resumia a pequenos clientes e, na maioria dos
casos, seguia um modelo de gestão familiar.

“Passamos por uma fase de profissionalização dos
distribuidores e aumentamos a área de responsabilidade
daqueles que registraram desempenho elevado”, conta o
gerente de Vendas dos Distribuidores, Saulo Brazil.
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O Canal do Distribuidor

“O objetivo é mudar o perfil da rede. E a aposta é ter
distribuidores maiores e mais preparados para atender
consumidores de diversos segmentos”, analisa Brazil.
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Mais avanços
Responsável pelo Relacionamento com os
Canais Indiretos, como são chamados os
distribuidores de lubrificantes, Luiz Eduardo
Passos espera alcançar 25 mil clientes até o fim
do ano. “Temos uma expectativa de crescimento
bem ambiciosa e, para concretizá-la,
elaboramos um plano focado em cinco pilares
estratégicos (veja mais no box). A
profissionalização e o aumento na escala de
venda nos dão a musculatura de que
precisamos para crescer”, destaca.

01

02
01: Linha de produção de Shell Helix
02: Fábrica de lubrificantes Icolub

alessandro costa

Para o gerente de Desenvolvimento de Novos
Distribuidores, Gustavo Milanez, a estruturação
de uma rede franqueada presente em todos os
estados brasileiros, com alto nível de

profissionalismo e performance, será
fundamental para o estabelecimento de novos
recordes no futuro.
Segundo Milanez, é necessário que a Shell tenha
parceiros com perfis adequados para cada área
do país e leve a marca da companhia com
qualidade, para melhorar a participação no
atendimento integral do mercado.
“Queremos ter a melhor rede de distribuidores
de lubrificantes do Brasil e, para isso, não
estamos medindo esforços. Precisamos garantir
a máxima sinergia entre nossos franqueados e
os mercados onde eles atuam, seja na revenda
tradicional, nos postos de varejo Raízen ou na
venda especializada para os clientes industriais
e as empresas de transportes”, afirma.

Os cinco pilares da estratégia
1) Rede Nacional de Distribuidores

4) Linha de produtos Shell Helix

Estabelece a cobertura integral em território
brasileiro e a excelência de operações. Após
a avaliação de perfis dos distribuidores, os
que tinham baixa performance de vendas
foram substituídos. E novos distribuidores
foram homologados para atuar em estados
onde não havia cobertura, como Pará,
Amazonas e Espírito Santo.

Com os programas Shell Helix Revenda
Autorizada e Clube Profissional, os
distribuidores terão à disposição uma
plataforma única de relacionamento, na qual
poderão acessar benefícios como
treinamentos, promoções, materiais para o
ponto de venda e incentivos para as equipes.
Esses elementos contribuirão para o
crescimento dos negócios dos parceiros que,
consequentemente, darão preferência à Shell.

2) Atuação no varejo
Os postos de combustíveis da marca Shell,
antes atendidos diretamente pela companhia,
passaram a ser atendidos por distribuidores
certificados. Com maior cobertura de vendas
e foco na entrega mais eficiente, a expectativa
é obter melhores resultados nesse canal.
3) Segmento industrial
Clientes desse grupo passaram a ser atendidos
pelos distribuidores, que deverão manter uma
equipe de vendas especializada e
capacitada, para oferecer atendimento
diferenciado, com assitência técnica,
serviços e uma oferta competitiva.

5) Excelência operacional
A Shell conta com uma estrutura de suporte
aos distribuidores que avalia todos os
processos de venda, gestão e atendimento
aos clientes. Além disso, desenvolve
metodologias e procedimentos para que
essas etapas sejam implementadas de
maneira eficiente. Por meio de processos
de auditoria em campo, a Shell identifica
a qualidade da execução do trabalho,
categoriza os distribuidores e identifica
áreas de melhorias que serão trabalhadas
nos planos de negócios dos parceiros.
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estratégia

Reorganização
Bases operacionais
no Espírito Santo
são reformuladas
para garantir
mais eficiência
nas operações

Em sintonia com as melhores práticas
do mercado, a Shell acaba de
reformular profundamente a gestão de
materiais na sua maior base
operacional de Upstream no Brasil, a
Vipetro, e no terminal portuário Vol,
ambos em Vila Velha (ES). Com 22 mil
m², a base tem uma localização
estratégica: 80% da movimentação de
materiais destinados a exploração,
perfuração e produção da companhia
ocorrem no estado do Espírito Santo.
Algumas mudanças foram implantadas
por sugestão da equipe do projeto
Repetro. A ideia era aperfeiçoar os
controles de requerimentos sob o
Repetro – regime fiscal temporário, que
suspende tributos federais e reduz
impostos estaduais de equipamentos
importados pelo setor de petróleo e gás.
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nos procedimentos, na infraestrutura e
na organização de pessoas. A
reorganização do terminal Vol e da
base Vipetro são exemplos dessas
ações”, explica Moysés Lôbo, gerente
do Projeto Repetro.

robustas às necessidades da companhia
e, para isso, precisamos do
comprometimento de todos os envolvidos
no processo de gestão de materiais para
tornar a Shell uma empresa ainda mais
competitiva”, afirma Ramos.

Organização

O próximo passo é exportar os
processos para outras bases da Shell
e para os stakeholders da companhia.
“Seremos os guardiões das regras
Repetro para que também sejam
cumpridas por nossos fornecedores
que têm a custódia dos equipamentos
da Shell”, avalia.

A reestruturação de Vipetro começou
em maio deste ano e durou apenas
quatro meses. Nesse período,
verificou-se a necessidade de alugar
uma nova base para armazenar os
equipamentos que não estão
quadrados no regime Repetro, mas são
essenciais para as operações da Shell.

Em contrapartida, as empresas devem
fazer um acompanhamento rigoroso ao
longo da vida útil dos materiais e prestar
contas periodicamente ao governo.
Quanto mais as companhias investirem,
maiores serão os valores suspensos.

Liderada por René Ramos, gerente de
Materiais na área de Contract &
Procurement (C&P), a reforma, que
envolveu diversos setores da
companhia, permitiu a otimização de
recursos da empresa. Para tanto, foi
preciso rever procedimentos internos,
treinar e contratar pessoas, e
implementar práticas de housekeeping
(organização) nas bases.

“Faz parte dos Princípios Empresariais
Gerais da Shell cumprir rigorosamente
todas as regras locais. Com o projeto
Repetro, buscamos tornar mais eficazes
os controles internos dos equipamentos
importados sob o regime, com melhorias

“Nosso alicerce é o tripé pessoas,
infraestrutura e processos. Com eles,
diminuímos os custos e o tempo de
resposta às demandas, e aumentamos
nossa eficiência ao eliminar o
retrabalho. Oferecemos soluções mais

HSSE
Atentar para as práticas de HSSE
(Health, Safety, Security and
Environment) é uma preocupação
constante nas operações da Shell.
E na reorganização das bases e do
terminal portuário, não seria diferente:
os procedimentos internos de
segurança foram mantidos e,
quando necessário, melhorados.
“Cada pessoa é responsável pela
própria segurança e de toda a equipe.
Por isso, existem cuidados essenciais
que devem ser tomados todo dia, toda
hora, todo minuto. Buscamos a melhoria
contínua em nossas atividades”,
destaca o gerente de Materiais.
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eficiente
o tripé
1) Pessoas
Foi feita uma reestruturação organizacional da área de Material Management com
adição de recursos de diferentes níveis hierárquicos. Mais de 110 stakeholderschave foram treinados para conhecer os novos processos e requerimentos.
2) Infraestrutura
Além da mudança de layout e da implantação das práticas de housekeeping
na Vipetro, foi inaugurada a base Vipetro 2, com 10 mil m². A nova estrutura é
usada para acomodar itens de menor circulação até que sejam definitivamente
armazenados. As áreas liberadas na Vipetro foram adequadas para receber
novas demandas das Floating Production Storage and Offloading (FPSO)
Espírito Santo e Fluminense e da Sonda Noble Bully II.
A equipe também implantou o novo sistema de etiquetagem e cadastramento,
chamado Nice Label, para melhorar a organização dos materiais. Com isso, a
Shell tornou-se líder no processo de acompanhamento de materiais Repetro.
Agora, é possível localizar imediata e precisamente todos os equipamentos,
mesmo quando estiverem fora da Vipetro.
3) Processos
A equipe criou a Política de Gestão de Materiais para Upstream no Brasil e, com a
utilização das melhores práticas do mercado, definiu Indicadores de Performance
para monitorar o desempenho da Shell na área. Adicionalmente, mais de dez
procedimentos, relacionados a gestão, movimentação, preservação e contagem de
estoque, foram revisados e aprimorados para aperfeiçoar o monitoramento dos 12
mil itens Repetro sob a guarda da Shell. Essa atitude reflete o aumento da
movimentação de materiais para atender a projetos e investimentos no Brasil.

Toda a área externa da base operacional de Vipetro
e do terminal portuário Vol também foi reformulada

Visão interna da base operacional de Vipetro, no Espírito Santo, após a reformulação:
os equipamentos podem ser localizados imediatamente

a shell
possui

12 mil
itens Repetro:

10
mil
instalados

no fundo do mar

2
mil
onshore
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BEM-ESTAR

01

02

01: Funcionários aprendem técnicas de relaxamento e respiração
02: Mandar Apte incentiva os colegas a terem ideias loucas

identificaram barreiras que os impediam de
ser criativos e as competências necessárias
para superar esses obstáculos.
“A meditação acalma os ânimos e os
ensinamentos podem ser usados no trabalho
e na vida pessoal. Agora, penso duas vezes
antes de tomar decisões e tento exteriorizar os
problemas para resolvê-los”, descreve a
petrofísica submarina Ana Domingues, que
ajudou a organizar a vinda do indiano ao Brasil.

Procuram-se:
criatividade
e inovação
Programa Empower ajuda
funcionários a desenvolver
habilidades pessoais e profissionais
Feche os olhos. Inspire lentamente, enchendo os pulmões de ar.
Expire devagar, liberando o estresse
Pode parecer uma aula de ioga, mas não. Trata-se do
programa Empower (do inglês “capacitar”), uma ferramenta
da Shell para incentivar o desenvolvimento das habilidades
dos funcionários. Mistura de técnicas de respiração e
meditação, o programa ajuda a fortalecer o cérebro e as
emoções e estimular a inovação e a criatividade.
“A inovação está ligada ao estado mental de cada um. Trouxe
as técnicas de meditação que ensino fora da Shell para
encorajar funcionários – e empresa – a ser mais criativos”,
conta o indiano Mandar Apte, gerente de Inovação, que
trabalha na Shell em Houston (EUA).
Formado em Engenharia de Petróleo, Apte explica que boas
ideias morrem porque as pessoas têm pouco tempo para pensar
“fora da caixa”. Em setembro, o indiano ministrou, para cerca
de 20 funcionários da Shell Brasil Petróleo, um workshop de três
dias para ensinar a técnica. No treinamento, os participantes
Shell World brasil | notícias shell

“A ideia não nasce no workshop, mas pode
florescer nele. Temos habilidades técnicas,
mas nos faltam as ferramentas pessoais e
emocionais, estimuladas com a respiração,
a meditação e o compartilhamento de
ideias”, afirma Apte.
Criatividade
O Empower faz parte do Shell GameChanger,
um espaço onde pessoas dentro e fora da
empresa podem desenvolver o pensamento
criativo. “Inspire-se! Olhe o mundo ao redor,
compartilhe ideias e experiências loucas. Shell
GameChanger é o espaço para isso”, convida
Apte, que atualmente analisa três projetos
inovadores para receber o incentivo da Shell.

Módulos Empower
Capacitação pessoal – Voltado ao
desenvolvimento do pensamento positivo,
claro e à mente aberta, essenciais para
criatividade e inovação.
Aprimoramento e engajamento da
equipe – Estimula o pensamento
colaborativo e desenvolve a inteligência
social e emocional, indispensáveis para
consolidar equipes.
Capacidade de adaptação às
mudanças – Mostra como cada pessoa
pode desempenhar papel de destaque na
cultura organizacional inovadora.

artigo
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joão carlos de luca

a caminho
da 11ª Rodada
Chegamos ao fim de 2012 com uma mudança
importante de cenário para toda a indústria de
petróleo e gás que atua no Brasil.

Havia uma extrema preocupação do setor com
a ausência de Rodadas de Licitação para novas
áreas exploratórias. Há quatro anos sem
rodadas, as empresas já instaladas no Brasil
veem se aproximar o esgotamento de suas
áreas; as que se prepararam para entrar no
mercado não conseguem oportunidade; o país
perde investimentos essenciais; e o governo,
receitas que seriam fundamentais para a
promoção do desenvolvimento.
Todo esse quadro se inverteu completamente
com o importante anúncio do governo, durante
a última edição da feira Rio Oil & Gas, de que
teremos a 11ª Rodada de Licitações em maio
de 2013 e a primeira rodada do pré-sal em
novembro do mesmo ano.
Ainda que na dependência da aprovação da
legislação dos royalties, o anúncio mostrou que
o Poder Executivo está sensibilizado com a
importância das rodadas para o
desenvolvimento do setor e com a disposição
da indústria de colaborar para o crescimento
econômico e social do país.
O IBP – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis –, que representa 231

empresas e instituições do mercado petrolífero,
parabeniza o governo pela decisão. Estamos
certos de que a próxima rodada será um
sucesso absoluto.
Conforme foi aprovado pelo CNPE (Conselho
Nacional de Política Energética), serão
ofertados na 11ª Rodada 174 blocos, 87 em
terra e 87 no mar, que totalizam 123 mil
quilômetros quadrados de área a ser explorada
nos estados do Amapá, Alagoas, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Pará e
Rio Grande do Norte.
As companhias que atuam na exploração e
na produção de petróleo no Brasil têm
investido somas expressivas no país. Até
2004, por exemplo, os investimentos anuais
ficavam abaixo de US$ 10 bilhões. A partir
do ano seguinte, ultrapassaram os dois
dígitos. No fim de 2012, devem atingir mais
de US$ 50 bilhões.
Vale ressaltar que a rodada traz recursos imediatos
para o Tesouro, como a arrecadação de bônus de
assinatura. Trata-se de uma verba que pode ser
utilizada de forma rápida no desenvolvimento de
projetos estruturantes para o país.

A questão do conteúdo local também mobiliza
o setor. A indústria do petróleo está
comprometida com o desenvolvimento do país
e pronta a contribuir para uma política industrial
de incentivo ao conteúdo nacional. O IBP e
seus associados apoiam a maximização do
conteúdo local em bases competitivas, com
regras e metodologias claras.
Seja pela diminuição do risco cambial, seja
pela proximidade com o fornecedor, faz sempre
mais sentido para a companhia de petróleo
comprar perto do empreendimento que está
realizando do que trazer bens e serviços de
outros países.
Estimular a competitividade das empresas que
atuam no Brasil é fundamental para o sucesso de
qualquer política industrial. O IBP tem feito
estudos sobre conteúdo local e está pronto para
colaborar na formulação de uma política que
seja interessante para o país como um todo.

João Carlos de Luca
Presidente do IBP – Instituto Brasileiro
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
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NOSSA EQUIPE
É TÃO DIVERSA
QUANTO NOSSAS
OPORTUNIDADES
DE CARREIRA.
Vagas abertas na Shell
para pessoas com
deficiência (PCD).
Ingressar na Shell é ajudar a construir
e consolidar uma das maiores e mais inovadoras
empresas do mundo. É dar um passo importante
para a carreira, fazendo parte de uma
companhia que impulsiona o crescimento
profissional e pessoal. Na Shell, contamos com
um ambiente diverso e inclusivo que nos ajuda
a desenvolver nossas habilidades e trabalhar
na criação de melhores soluções no ramo
de energia. Junte-se a nós.
Conheça nossas oportunidades
para Pessoas com Deficiência (PCD)
no site www.shell.com.br/rh.
Vamos juntos entregar melhores
soluções energéticas.

A Shell é uma empresa que oferece oportunidades iguais.

