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Campo de Libra, o maior
do mundo, entra no
portfólio da companhia
CONFIRA nesta edição
Doces lembranças
Expatriados contam suas histórias no Brasil
Prosperidade no deserto
Sul do Iraque ganha fôlego com novo projeto

O futuro
agora

2

06

editorial
notícias shell 391

A Shell fechou com chave de ouro o ano de
2013, em que comemorou seu centenário no
Brasil. Após meses de trabalho de uma equipe
multidisciplinar, a empresa obteve uma
grande conquista: a vitória - junto com a
Petrobras, a francesa Total e as chinesas
CNPC e CNOOC - no leilão de Libra, o maior
campo do pré-sal já descoberto no Brasil. A
estimativa da Agência Nacional do Petróleo
(ANP) é de que Libra contenha entre 8 bilhões
e 12 bilhões de barris de petróleo.
Nesta edição, você vai conhecer um pouco
mais do negócio: trazemos uma entrevista
com o presidente da Shell Brasil, André
Araujo, um infográfico especial sobre Libra
e uma reportagem com gerentes que
estudaram o projeto e ajudaram a viabilizar
a proposta. Um desses executivos, por sinal,
também é o personagem da coluna
Brasileiro Tipo Exportação: Gabriel Guerra,
que há sete anos mora e trabalha em
Houston, nos Estados Unidos.
Em outra reportagem, você vai conhecer
histórias de estrangeiros que já trabalharam
na Shell Brasil e se encantaram com o país.
Aprenderam o significado da palavra
“saudade” e falam, com carinho, das belezas
naturais e da simpatia do brasileiro.
Outra história emocionante acontece a
milhares de quilômetros daqui: a
transformação de Majnoon, no Iraque, em um
campo de paz. Palco importante da guerra
contra o Irã, a região - onde antes havia
minas terrestres - atualmente gera empregos e
produz petróleo. Um megaprojeto da Shell
ajuda o país a se reerguer economicamente.

Aproveite a leitura, e até 2014!
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Para comemorar o Dia da Criança,
cerca de 140 filhos de funcionários
passaram um dia na Shell e conheceram
o ambiente de trabalho dos pais. Os
pequenos, identificados com um crachá
customizado, participaram de
atividades no dia 15 de outubro na
sede, na Barra da Tijuca (RJ), e no dia
30, na Icolub, na Ilha do Governador.
Ao longo do dia, as crianças
participaram de uma oficina de
reciclagem na qual aprenderam a fazer
brinquedos utilizando uma garrafa pet.
Outra oficina, a Pais e Filhos na Cozinha,
contou com uma equipe do programa
Viva Bem, que ensinou a preparar
sanduíches e sucos saudáveis de forma

Alessandro Costa

Diversão e aprendizado
lúdica, e conscientizou os pequenos do
impacto negativo do sódio na alimentação.
Na sede, a formação geológica da Terra foi
tema de outra atividade. Já na fábrica de
lubrificantes, na Ilha, as crianças fizeram
uma visita guiada pelo local e conheceram
o laboratório. Ao final do dia, aproveitaram
as festas organizadas nos dois locais.
“A festa das crianças é um momento de
diversão em família em que também temos
a oportunidade de compartilhar
informações sobre nossos negócios e
valores importantes para a companhia,
como a sustentabilidade e a importância
de uma vida saudável”, observou Rachel
Nascimento, gerente de Recrutamento.
Os pequenos aproveitaram as atrações organizadas para
celebrar o Dia da Criança na sede e na Icolub
Shell World brasil | notícias shell
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Saber na prática como gerir uma empresa foi o desafio que os jovens
participantes do programa Miniempresa enfrentaram nos últimos meses. A
prova final foi colocar seus produtos no mercado. Esse foi o objetivo da 28ª
edição da Feira de Miniempresas, realizada em 9 de novembro na Barra
da Tijuca. Cerca de 300 alunos do Ensino Médio de 11 escolas do Rio de
Janeiro participaram do evento, que encerrou um ciclo de atividades
voltadas ao empreendedorismo dos adolescentes participantes do
programa, organizado pela ONG Junior Achievement, da qual a Shell é
parceira há 13 anos.
Os jovens foram estimulados a “criar” miniempresas e, ao longo de seis
meses, receberam capacitação sobre temas como vendas, RH, marketing e
produção. A feira é a oportunidade de mostrarem aos possíveis investidores o
potencial de suas criações. No evento, além de venderem os produtos
desenvolvidos com materiais recicláveis, os alunos são avaliados em aspectos
como criatividade, aproveitamento dos recursos utilizados e estratégias.
“A feira é um momento especial para os jovens, pois eles expõem o
resultado do trabalho árduo que realizaram ao longo do programa.
Ficam empenhados em testar seus produtos com o grande público e se
tornam motivo de orgulho para os voluntários que auxiliaram e
acompanharam o seu desenvolvimento”, destacou Leíse Duarte,
gerente de Investimentos Sociais.

Divulgação/CIEDS

Empreendedorismo jovem

Oficinas do Shell Iniciativa Empreendedora capacitam moradores de Vila Velha, no Espírito Santo

Conteúdo local
Para buscar futuros empreendedores nos territórios em que atua, a Shell
promoveu, nos meses de outubro e novembro, o primeiro ciclo de palestras
do programa Shell Iniciativa Empreendedora. Realizada em parceria com
o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável
(CIEDS), a iniciativa apresentou informações sobre a inserção no mercado
por meio do empreendedorismo aos moradores de doze cidades do norte
do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo.
“As palestras foram realizadas por pessoas experientes na área e em
projetos de pequena escala, o que possibilita a apresentação dos conceitos
e aproxima as informações da realidade das comunidades”, explicou Loren
Almeida, supervisora do programa pelo CIEDS.
Em sua primeira edição, o Shell Iniciativa Empreendedora também está
capacitando um grupo de cerca de 80 pessoas de Macaé (RJ) e Vila Velha
(ES), composto por futuros empreendedores que buscam lugar no setor de óleo
e gás. Eles participam de atividades sobre empreendedorismo,
sustentabilidade e inovação, além de receberem auxílio na estruturação e na
gestão de seus projetos.

Jovens exibem seus produtos após o programa Miniempresa

“Os participantes estão muito motivados. Com o aprendizado adquirido
nessa estreia, poderemos aprimorar o programa para as próximas
edições. Além disso, a repercussão nos locais de atuação certamente
trará novos interessados”, pontuou Alexandre Campos, gerente de
Performance Social na América Latina.

Sucesso nas redes
Maior rede social do mundo, o Facebook tem ajudado a Shell a se aproximar dos
consumidores. Criada em fevereiro de 2012, em apenas três meses a página global
conquistou um milhão de fãs, que era a meta para o primeiro ano. Hoje, são 4,6 milhões
de usuários conectados à empresa em todo o mundo e 550 mil no Brasil.
A página original da Shell no Facebook é em inglês, mas os internautas podem ler
posts em português, desde que optem pelo idioma e tenham o endereço IP no Brasil.
As mensagens são sobre negócios da companhia, histórias pessoais e arquivos
históricos, principalmente durante as comemorações do centenário no Brasil.

Shell agradeceu aos fãs quando atingiu a marca de 500 mil likes no Facebook

“Procuramos integrar o Facebook e o YouTube a todos os nossos planos de comunicação.
As redes sociais são canais de comunicação cada vez mais importantes, com alta
visibilidade dos nossos consumidores e de pessoas preocupadas com a questão
energética em todo o mundo”, disse a assessora de Comunicação Corporativa da Shell,
Maria Cláudia Beiriz, responsável pela interação com os fãs do Brasil.
Shell World brasil | notícias shell
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Quilombola livre
História, diversidade e integração: evento cultural em Cabo Frio reuniu comunidades afrodescendentes
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No dia 26 de outubro, a comunidade quilombola de Preto
Forro, em Cabo Frio (RJ), recebeu o I Evento Cultural
Quilombo: Remanescência e Resistência. Parte do Projeto de
Educação Ambiental da Shell (PEA Shell), o encontro reuniu
cerca de 500 integrantes de comunidades quilombolas
certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Também
estiveram presentes representantes da Shell, da Kaniski
Assessoria Pedagógica, do Ibama, da Coordenação Nacional
das Comunidades Quilombolas (Conaq) e da prefeitura local.
O evento foi a celebração de uma parceria que nasceu em
2010 entre a Shell e o grupo, que mantém vivos até hoje seus
costumes e manifestações culturais. Danças de quadrilha,
jongo, cantigas de roda, grupos musicais e rodas de capoeira
marcaram o dia, que também teve oficinas de trançado e
rodas de histórias com os quilombolas. Documentos históricos,
artesanatos e pratos típicos mostraram a riqueza cultural dos
remanescentes de quilombos.
Entre as atrações, as histórias de Dona Uia, moradora de
72 anos do Quilombo da Rasa, em Búzios, chamaram a
atenção dos participantes das rodas de conversa. Ela é
bisneta de escravos e umas das líderes de sua comunidade,
que tem cerca de mil famílias.

“Estamos dando a essas comunidades a oportunidade de
identificação e fortalecimento de seus valores culturais. Também
levamos a elas o entendimento de que são participantes do
processo de exploração e produção de petróleo na região onde
vivem”, apontou Anídio.
Projeto de Educação Ambiental
O PEA é um dos pré-requisitos do Ibama para o licenciamento
ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e
gás na Bacia de Campos. A Shell opera três campos na região:
BC-10, Bijupirá e Salema. O envolvimento com os remanescentes
de quilombos começou a partir de uma pesquisa feita pela empresa
para identificar os locais que recebiam menos benefícios da
iniciativa privada.
Andressa dos Santos, presidente da Associação Comunitária de
Preto Forro, avaliou positivamente a importância do trabalho:
“Com o apoio dado pelo PEA Shell, estamos conseguindo nos
reunir, conversar e identificar o que precisamos para nos
desenvolvermos como grupo”.
Preto Forro foi escolhida para sediar o evento por ser a única entre as
comunidades inseridas no projeto com certificação concedida pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Benefícios
Hoje, vinte comunidades são assistidas pela Shell Brasil no Rio
de Janeiro e no Espírito Santo. As ações são monitoradas e
organizadas pelos próprios líderes comunitários, que
compõem a Comissão Articuladora das Comunidades
Quilombolas PEA Shell. Eles são consultados antes de qualquer
iniciativa do projeto e participam do planejamento, promovem
debates e fiscalizam o cumprimento das atividades, que
também são acompanhadas de perto por analistas do Ibama.
“A iniciativa ajuda as comunidades a se organizarem e a se
fortalecerem, para que tenham acesso às políticas públicas e participem
nos espaços de decisão que afetam suas vidas”, considerou Suely
Gaiga, responsável pelo PEA Shell na gerência de HSSE.
A gerente de Investimentos Sociais, Leíse Duarte, acredita que o
apoio da Shell contribui para o resgate da autoestima do grupo e
ao mesmo tempo o ajuda a crescer e progredir, sem perder suas
características culturais. Anídio Corrêa, gerente de Meio Ambiente
da empresa, destacou outro grande benefício da parceria: levar
ao conhecimento das comunidades a existência de outros grupos
remanescentes, fato desconhecido por muitos integrantes.

Time da Shell e representantes das comunidades se encontram no I Evento Cultural Quilombo
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Memórias
de expatriado

Funcionários da Shell
relembram suas
temporadas em
solo brasileiro
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01: Albert Paardekam se encantou com a região montanhosa de Teresópolis
02: O expatriado aproveitou também para conhecer de perto a fauna brasileira,
em visita à Amazônia
03: James Goodall conheceu a esposa, Maryanne, no Rio de Janeiro
04: Seu filho Edward nasceu no Brasil. A família costuma visitar o país todo ano
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Vai e vem
O português na ponta da língua entrega uma forte relação
com o Brasil. De fato, dos nove anos que passou no Rio
de Janeiro, o gerente de Compras James Goodall levou
mais do que boas lembranças. Foi na Cidade
Maravilhosa que o inglês conheceu sua mulher,
Maryanne, e teve o primeiro filho, Edward, em 2001.
Sua filha Victoria nasceu quando James estava expatriado
na Holanda, mas já está familiarizada com o português,
idioma falado dentro de casa.
Todo ano, a Shell Brasil recebe funcionários de diversas
partes do mundo, que chegam ao país como expatriados
e, na hora de irem embora, sofrem como se estivessem
deixando para trás uma parte de si e experimentam na
pele o significado da palavra “saudade”. Na maioria dos
casos, a adaptação acontece de forma rápida e
natural. Em poucos meses já se sentem cariocas,
paulistas, baianos, arriscam palavras em português e
começam a se acostumar aos constantes beijos e abraços.
A amabilidade dos brasileiros foi o que mais marcou a
experiência do gerente de Projetos John Haney, que
morou por 11 anos no Rio, cidade que ele considera a
mais bonita do mundo. A simpatia e o otimismo das
pessoas o surpreendeu, além de alguns costumes como os
churrascos sem hora para acabar e as constantes
comemorações de aniversário.
“Os brasileiros dão muito valor aos aniversários. Outra
coisa bem diferente da minha cultura é que os parentes
moravam próximos uns dos outros no Brasil. No meu caso,
meus irmãos moram cada um em um estado e é difícil
conseguirmos tempo para nos reunir”, comenta o
americano, que também se casou com uma carioca.
Para Albert Paardekam, ex-gerente de BC-10 que viveu
pouco mais de quatro anos como legítimo carioca, a
adaptação ao novo país demorou cinco minutos. Ele se
habituou rapidamente ao estilo de vida brasileiro e à
simpatia das pessoas e costuma dizer que sua estada no
Brasil foi um longo período de férias, frequentemente
interrompido pelo trabalho.
O idioma foi uma pedra no sapato. Considerava música
para seus ouvidos, mas demorou para conseguir
comunicar-se exclusivamente em português. Após alguns
anos, conseguiu passar noites inteiras falando apenas a
língua portuguesa, mas isso o deixava mentalmente
exausto. A pior parte, porém, foi se despedir dos
amigos. Um grupo bem peculiar fez questão de
acompanhá-lo ao aeroporto.
“Eu e minha esposa usávamos a mesma companhia de táxi.
Descobrimos que a atendente era casada como motorista
que costumava nos servir. Um dia, ele nos surpreendeu ao
levá-la em uma corrida, pois ela queria nos conhecer.
Quando fomos embora, fizeram questão de nos
acompanhar até o saguão do aeroporto, onde tiramos uma
foto juntos, como um grupo de grandes amigos”, lembra.

Uma via de mão dupla. Enquanto
estrangeiros vêm trabalhar no Brasil,
brasileiros ganham experiência no exterior.
Atualmente, há 63 deles trabalhando na
Shell em outros países. A maioria em
Houston, mas há também profissionais na
Holanda, Reino Unido, Nigéria, Canadá,
Brunei, Suíça, Índia, Omã, Cingapura,
Austrália, Rússia, Polônia e Filipinas.
Segundo a analista de Recursos Humanos
Mariele Soares, que presta assistência aos
expatriados, a temporada em cada
localidade dura entre três e quatro anos.
“Há funcionário contratado para ser
expatriado, e há os que passam de país em
país”, diz ela.
Atualmente, o número de estrangeiros em
atividade na Shell Brasil e o de brasileiros em
empresas do grupo no exterior é praticamente o
mesmo. Há cerca de 60 expatriados aqui –
inclusive, cinco brasileiros que foram
contratados em outros países e, depois,
transferidos para a Shell Brasil.
“Há um movimento grande de funcionários
indo para o exterior e outros voltando. Neste
ano, mandamos dez brasileiros para outros
países, e cinco voltaram”, conta Mariele.

Viagens pelo Brasil
No tempo que passam como expatriados, os funcionários
da Shell aproveitam para viajar pelo Brasil e acabam
conhecendo o país melhor do que muitos brasileiros.
Albert Paardekam aproveitou para visitar a região
montanhosa de Petrópolis e Teresópolis, mas, se pudesse
voltar, fecharia os olhos e estaria novamente na Ilha
Grande, sentado debaixo de uma árvore, tomando suco
de abacaxi com hortelã e ao som da Bossa Nova.
John Haney conheceu o Brasil de Norte a Sul, do
Amazonas a Santa Catarina, sem deixar de experimentar
uma moqueca de lagosta no Espírito Santo e os quitutes
baianos em Salvador (BA). Por sua vez, James Goodall
tem boas memórias de Fortaleza (CE), onde passou sua
lua de mel. Ainda sente água na boca quando lembra da
culinária nordestina, repleta de moquecas, bobó de
camarão e casquinha de siri. Mas, de todos os lugares, a
cidade que o acolheu foi mais marcante:
“Realmente, o Rio de Janeiro é uma cidade única no
mundo. Tem montanha, mar, um clima muito bom e com
pessoas ótimas. Até hoje não encontrei nenhuma cidade
no mundo com pacote completo como o Rio”.

Shell World brasil | notícias shell
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destaque

Reconhecimento feminino
Vice-presidente de exploração, Ceri Powell é eleita uma
das executivas mais poderosas do mundo
A lista anual, publicada pela revista “Fortune”,
reconhece as executivas mais poderosas do
mundo. Ceri Powell, vice-presidente executiva
de Exploração do Grupo Shell, é uma das
novatas na relação deste ano e ocupa a 29ª
posição entre as 50 nomeadas. No topo do
ranking está a presidente da Petrobras, Maria
das Graças Foster.
A escolha de Ceri Powell teve por base seu
papel na definição de estratégias globais para
o aumento na exploração de petróleo e gás
pelo Grupo Shell. Também foi considerada a
responsável direta por operações de
exploração em 27 países, o que inclui a
perfuração de mais de 100 poços.
“Além de ser muito gratificante, liderar os
esforços de exploração da Shell me permite
Shell World brasil | notícias shell

trabalhar em colaboração com alguns dos
profissionais mais talentosos da indústria de
gás e petróleo”, diz Ceri. “Fico satisfeita com
o fato de ser reconhecida ao lado de tantas
executivas e empreendedoras excepcionais”.
Desde o início de sua carreira na Shell, em
1990, Ceri trabalhou no Reino Unido,
Angola, Malásia, Holanda e Emirados
Árabes. Desde 2009, ela ocupa o cargo
de vice-presidente executiva de Exploração.
Em 2013, suas funções foram ampliadas,
pois se tornou diretora funcional de
Exploração Global. Ceri também é membro
do Conselho Consultivo das Nações Unidas
da Iniciativa Energia Sustentável para
Todos, presidido pelo secretário-geral das
Nações Unidas, Ban Ki-moon.

Fico satisfeita com o fato
de ser reconhecida ao
lado de tantas executivas
e empreendedoras
excepcionais.
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negócios

A todo vapor

Samir Richam

Workshop reúne revendedores e identifica
as melhores práticas do mercado marítimo

Desde 2012, o canal de vendas de
Shell Marine está a cargo dos
distribuidores exclusivos IS Barbosa
Petroleum e OW Bunker, que atendem
a todo o território nacional. Para
otimizar as vendas no segmento de
produtos e serviços para o mercado
marítimo, diversas unidades do Grupo
Shell passaram por reformulação. O
Brasil foi o primeiro país da América
do Sul a implementar esse novo
modelo de negócio e está investindo
na relação com seus parceiros.
Para manter o elevado nível do
atendimento e do suporte de Shell
Marine e agregar valor ao cliente
final, a companhia organizou um
workshop para promover o diálogo
com os distribuidores. A troca de
experiências proporcionou ampla
percepção do mercado e identificou
as melhores práticas.
“A proposta foi fazer um evento
dinâmico, uma troca de know-how
entre a Shell e a revenda. Essa
discussão profunda nos ajuda a
explorar nossos pontos fortes nas
negociações, em um momento
embrionário desse novo modelo de
negócios”, analisou o gerente de
Vendas do Canal Indireto para
América do Sul, Antônio Ribeiro.

Também estiveram presentes líderes de
outras áreas, como o coordenador Técnico
para Original Equipment Manufacturer
(OEM’s), Mosart Campello, e a gerente
Técnica para a América Latina, Simone
Ferreira. Para ela, o evento foi proveitoso por
identificar as ferramentas que agregam valor
e ganham força junto ao cliente. Mosart
avaliou positivamente o workshop, que em
sua opinião serviu para entender as
tecnologias de produtos e serviços
disponíveis no portfólio da Shell e no
mercado que poderão ser introduzidas no
segmento de Marine.

O workshop de Shell Marine promoveu o diálogo entre as equipes da Shell
e os distribuidores OW Bunker e IS Barbosa

Números
da Shell Marine

A interação com as diversas áreas da
Shell foi o ponto destacado pelo gerente
de Lubrificantes da OW Bunker, Marcus
Vinícius Cabral:
“Conseguimos ter ampla visão do mercado
e antecipar demandas. Como revendedores
Shell, precisamos ter o mesmo nível de
resposta, abordagem comercial e técnica,
como se fôssemos funcionários da
companhia. Tivemos discussões de alto nível
sobre as inovações tecnológicas e de
serviço que a Shell vai oferecer”.
“A marca da concha é extremamente
representativa, abre muitas portas. O suporte
técnico que ela oferece ajuda a
complementar a nossa proposta de valor
agregado”, finalizou o diretor Comercial e
Técnico da IS Barbosa, Leonardo Gomes.

80 tipos

• Mais de
de óleo no portfólio
• Abastece mais de

15 mil

navios no mundo
• Presente nos

32 principais

portos brasileiros
•

15%

do market share nacional
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capa

Campo de libra

desafio no
fundo do mar
No centenário da Shell no Brasil, campo de Libra entra no portfólio da
companhia como promissor projeto na área do pré-sal
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Nos próximos 35 anos, a Shell terá considerável desafio pela frente: ser uma das
gestoras do bloco de Libra, descoberto em 2010. A conquista, resultado do leilão
feito em outubro pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), é fruto da extensa experiência da companhia em exploração em águas
profundas. Junto com as suas parceiras – Petrobras (operadora), Total, CNPC
e CNOOC – a Shell vai protagonizar um dos momentos mais significativos do
desenvolvimento do país e da indústria nacional de óleo e gás.
As empresas trabalharão unidas para explorar uma das maiores áreas de pré-sal
descobertas no Brasil, que vai dobrar as reservas nacionais de petróleo, segundo a
ANP. A área corresponde a 1.500 quilômetros quadrados, está a 170 quilômetros
do litoral brasileiro e tem de cinco mil a sete mil metros de profundidade. “O
campo de Libra deverá se tornar um dos ativos mais importantes da empresa em
todo o mundo quando a produção começar. Localizado na promissora área do
pré-sal, Libra é uma oportunidade única de crescimento para o Brasil e para a
produção mundial de petróleo e gás”, diz o CEO Peter Voser.
Outros números mostram a grandiosidade do trabalho pela frente. De acordo
com a ANP, a área de Libra contém entre 26 bilhões e 42 bilhões de barris de
petróleo em reserva, dos quais são recuperáveis cerca de 30% do total: de 8
bilhões a 12 bilhões. O volume de gás – cuja estimativa alcança os 450 bilhões
de metros cúbicos – é o maior já encontrado no pré-sal, que começou a ser
explorado pela Petrobras em 2006.
“O consórcio vencedor tem os três elementos fundamentais para o sucesso
de Libra: empresas com alta tecnologia, visão de longo prazo e capacidade
financeira”, destaca a diretora-geral da ANP, Magda Chambriard. “A ANP
considera o resultado do leilão muito positivo. As cinco integrantes do consórcio
vencedor estão entre as dez maiores empresas de energia em valor de mercado
do mundo”, completa. Magda estima que o país receba R$ 600 bilhões em óleo
lucro e R$ 300 bilhões em royalties ao longo de 30 anos.
Atenção máxima
A decisão da Shell de participar do leilão foi embasada por um time multirregional
e multidisciplinar criado para avaliar a proposta de Libra e que trabalhou mais
intensamente durante cinco meses. A gerente de Exploração no Brasil, Manoela
Lopes, e o gerente do Time Regional Atlântico Sul, Gabriel Guerra, encabeçaram o
grupo responsável pela preparação da Shell para o leilão.
“Mais de 150 pessoas fizeram parte de uma equipe integrada, incorporando
quase todas as grandes áreas da Shell. Algumas pessoas proveram suporte em
tópicos específicos, enquanto outras estiveram diretamente envolvidas todo o
tempo até o lance final, distribuídas em quatro continentes”, explica Manoela.
Ela reforça que a avaliação em curto tempo foi possível graças aos estudos
preliminares da companhia, que acompanha o pré-sal há cerca de cinco anos.
Após a pesquisa, a empresa decidiu entrar no leilão diante das perspectivas
promissoras, como explica Guerra: “Libra oferece uma oportunidade que está
alinhada à visão estratégica da Shell de longo prazo, em termos de crescimento e
fluxo de caixa para os nossos acionistas. Esta oportunidade se encaixa perfeitamente
na nossa estratégia de portfólio.”
Libra tem um forte potencial de desenvolvimento. Segundo a diretora-geral da
ANP, o investimento pode alcançar R$ 130 bilhões, com a utilização de 12 a
18 plataformas e 60 a 90 barcos de apoio. Os cálculos da agência apontam
que o pico da produção pode alcançar 1,4 milhão de barris por dia, o
correspondente a mais de 50% da atual produção brasileira.
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Novas regras

“A companhia analisa as oportunidades globalmente, caso a
caso, com base em análises técnica e comercial, incluindo
termos comerciais e modelos operacionais. Apesar de acharmos
que alguns pontos poderiam ser melhorados nos termos e
condições do contrato, nossa decisão de fazer uma oferta na
oportunidade de Libra se baseou no entendimento do modelo
atual”, pontua Manoela.

AGÊNCIA PETROBRAS

O leilão do dia 21 de outubro foi o primeiro de uma área do
pré-sal no modelo de partilha, regulamentado pela Lei
12.351/10. O leilão instaurou outra sócia no consórcio, a
estatal Pré-Sal Petróleo S.A.(PPSA), regulamentada pela Lei
12.304/10. Como o leilão de Libra foi o primeiro sob essa
legislação, as mudanças ainda são vistas como ponto sensível,
mas a experiência da Shell com diferentes modelos em outros
países ajudou na tomada de decisão.

André Araujo, presidente da Shell Brasil, assina contrato para formação do consórcio

Palácio do Planalto / Divulgação

As regras da licitação eram claras: o consórcio vencedor
exploraria a área por 35 anos sem prorrogação e pagaria à
União o bônus de assinatura de R$ 15 bilhões. Pelo regime de
partilha, o vitorioso deveria oferecer ao Estado a maior
quantidade de petróleo a ser extraído, e seria de 41,65% o
percentual mínimo.
O edital determinava que a Petrobras seria a operadora do
campo e deteria 30% de participação, mesmo que não fizesse
parte do grupo ganhador. O consórcio deveria ter no máximo
cinco participantes e ao menos uma empresa de nível A, ou seja,
com capacidade para operar em águas profundas.
Parceria duradoura
No grupo vencedor, que foi o único a apresentar uma proposta
para o bloco de Libra, Shell e Total eram representantes de nível A.

A presidente Dilma Rousseff na cerimônia de assinatura do contrato para exploração de Libra

Representantes do governo e das empresas integrantes do consórcio vencedor posam após o primeiro leilão para exploração de área do pré-sal

ANP
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reservatórios de pré-sal
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Campos de produção
Blocos de exploração
Campo de Libra

rJ

Bacia de
Campos

sP

Bacia de
santos

de acordo com o plano apresentado, o governo receberá o
percentual mínimo de óleo acordado em lei. Petrobras detém 40%
do consórcio; shell e Total, 20% cada; e CnPC e CnooC, 10%
cada. “os membros do consórcio trazem forças, conhecimento e
experiência complementares para a mesa, e isso vai nos ajudar a ter
sucesso em conjunto. a shell foi a primeira empresa internacional de
petróleo a produzir em escala comercial no Brasil e tem mais de 100
anos de história no país. Temos parceria com a Petrobras em várias
áreas ao redor do mundo”, diz marvin odum, diretor de upstream
americas. “o aumento do percentual mínimo de participação da
Petrobras mostra que a estatal brasileira acredita no projeto”, avalia
o presidente da shell, andré araujo (veja a entrevista com André
Araujo nas páginas 18 e 19).
o gerente do Time regional atlântico sul, Gabriel Guerra,
analisa a parceria de longa data das duas companhias: “a
shell tem excelente experiência em trabalhar com a Petrobras,
além de estar no Brasil há 100 anos. ambas são parceiras em
diferentes projetos e locais no mundo. a estatal sempre
demonstrou sua capacidade e liderança como operadora em
águas profundas ao longo dos anos, principalmente no
pré-sal”. andré araujo completa: “Cremos que esse grupo é
grande e complexo e com grande número de desafios a ser
enfrentados, o que exigirá trabalho integrado das empresas e
soluções alternativas.”

valoreS de libra
em novembro de 2013, o ConSórCio
pagoU o bÔnUS de aSSinatUra de

r$ 15 bilhÕeS

a partir de 2018,
Serão empregadoS

R$ 100 BilhÕes

na faSe de deSenvolvimento
e prodUção
noS 35 anoS de ConCeSSão,
o valor total alCança oS

r$ 400 bilhÕeS
Fonte: anP
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nível do mar
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valoreS de libra

r$

170 Km

5 a 7 mil

15
bilhÕeS

solo marinho
2.000 m

Camada pós-sal

r$

300 bilhÕeS

revertidoS em óleo lUCro para o
paÍS, noS próximoS 30 anoS

3.000 m

em bÔnUS de aSSinatUra

revertidoS em roYaltieS, para o paÍS, noS
próximoS 30 anoS

r$ 600 bilhÕeS

de diStÂnCia do litoral do
eStado do rio de janeiro

r$ 130 bilhÕeS

sal

em inveStimentoS no Campo

5.000 m

cONSórciO
LegiSLaçãO

shell (anglo-holandesa)

Lei 12.351/10: cria o regime de
partilha de produção, em áreas
estratégicas e do pré-sal, e altera
dispositivos da Lei 9.478/97.

Total (francesa)

Lei 12.304/10: autoriza a criação
da estatal Petróleo e Gás natural
s.a. - Pré-sal Petróleo s.a. (PPsa).

Petrobras (Brasileira)

rochas do pré-sal

CnooC international Limited (Chinesa)
China national Petroleum Corporation (Chinesa)
PPsa (Brasileira)
Pré-sal

númeroS na Shell

5 anoS
aCompanhando
a área do pré-Sal
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5 meSeS

foi o tempo neCeSSário
para eStUdar a propoSta

150

fUnCionárioS
trabalharam para
reSponder À demanda

7.000 m
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navio-plataforma (fPso)

prOduçãO

Fonte: anP

Plataforma semissubmersível
(semisub Platform)

coMpaRaÇÃo De
BaRRis RecUpeRÁVeis

2 bilhÕeS 8 a 12 bilhÕeS
de barriS de barriS

risers
árvore de natal

de petróleo
reCUperáveiS
em marlim

de petróleo
reCUperáveiS
em libra

coMpaRaÇÃo De pRoDUÇÃo
DiÁRia De BaRRis
libra, 1,4 milhão de barriS diárioS
marlim, 290 mil
barriS diárioS

coMpaRaÇÃo De
ReseRVas De petRÓleo

Broca de perfuração

braSil, 15,3
bilhÕeS de
barriS em
reServaS

libra, 26 a 42
bilhÕeS de
barriS
em reServaS
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Entrevista aNdré araujo

Nova
conquista
Uma das primeiras
providências do
presidente da Shell
Brasil, André Araujo,
após o anúncio do
consórcio vencedor
do leilão de Libra, foi
se reunir com os
funcionários da
empresa. “Nós
conseguimos”, foram
as primeiras palavras
ditas por ele, em um
discurso animado e
motivador. A
participação da Shell
no consórcio que vai
explorar a maior área
do pré-sal descoberta
até o momento é uma
vitória para a
companhia, que
ganha destaque no
Grupo. Nesta
entrevista, Araujo
comenta os
bastidores da recente
conquista e as
expectativas para o
próximo grande
desafio da Shell Brasil.
Shell World brasil | notícias shell

Como foi o clima no leilão?
Foi excitante, motivador, e a preparação teve um desafio a cada dia.
Colocamos muito foco para que desse certo, mesmo com todos os riscos de um
projeto desse porte. No período prévio, trabalhamos internamente para chegar
à posição de entrar no leilão e externamente para desenvolver o consórcio, o
que demandou um tempo razoável, com investimento de tempo e de pessoas.
Tínhamos a expectativa de que seriam um ou dois consórcios participando do
leilão, mas só no dia vimos que havia apenas um. Aqueles três minutos (que os
participantes tinham para entregar as propostas) foram os mais longos dos
últimos tempos. No primeiro momento, foi bom ter visto o consórcio em si, e a
Shell aparecendo na lista. Foi muito emocionante ver nossa vitória no telão do
leilão de Libra. Queria sair para comemorar e sabia que seria ótimo estar de
volta à companhia e dividir a alegria com os funcionários.
Parte do bloco BMS-54, adquirido pela Shell Brasil em 2010 e
situado na Bacia de Santos, está na área do pré-sal. Este projeto
pode servir com um teste para Libra?
Há aprendizados no BMS-54 que seguramente nos dão um entendimento
melhor do pré-sal, apesar de estarem em áreas distintas e não conectadas.
Vale lembrar que a Shell também tem experiência internacional como
operadora em áreas de pré-sal. Atuamos nessa camada em países e regiões
como Gabão, Omã, Egito e Golfo do México. Toda essa bagagem
certamente poderá nos ajudar em Libra.
A Shell concorda com o modelo de partilha?
O modelo é responsabilidade do governo e do Congresso, e respeitamos a
orientação recebida. Acreditamos que alguns pontos possam ser
aperfeiçoados ainda mais. A flexibilidade para múltiplos operadores é um
ponto que a Shell crê que poderia ser adotado, mas não alterou a decisão de
participar em Libra. As regras estavam claras desde o início e a Petrobras é
uma ótima parceira e competente operadora.
Nos anos 2000, a Shell participou de um consórcio que detinha o
bloco BS-4, na área de Libra, e o devolveu. O que motivou a Shell
a entrar no leilão dessa área do pré-sal e no consórcio?
Na época em que o consórcio liderado pela Shell devolveu o poço, as
tecnologias em pré-sal e o entendimento de reservas não eram os mesmos de hoje.
São decisões que não podem ser comparadas. O resultado do poço perfurado
pela Petrobras, que possibilitou a descoberta de Libra em 2010, é muito positivo.
O nível de produção nos poços na área do pré-sal é elevado e isso é bem
motivador. Agora, precisamos deixar a ansiedade de lado. Libra é, sem dúvida,
promissor, mas por ora vamos focar na fase de exploração e avaliação.
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Como a experiência da Shell pode influenciar no
projeto de Libra?

O que a vitória no leilão representa para a Shell Brasil dentro
do Grupo Shell?

Este é um ponto que será discutido com os parceiros. Vamos oferecer o
nosso melhor para o sucesso no desenvolvimento do projeto. Operamos
em mais de 70 países e somos reconhecidos pela inovação tecnológica
e por megaprojetos, como a construção da FLNG Prelude, a maior
plataforma flutuante de gás do mundo, e a planta de GTL (gas-to-liquids)
no Qatar, também a maior do mundo. Vamos para o consórcio com a
mentalidade de um ambiente de colaboração. Será uma conversa
ampla e aberta, para entender onde melhor podemos agregar valor, de
forma transparente e sem receita pronta.

A visibilidade que Libra traz para a companhia e suas atividades no Brasil
é enorme. Esse novo projeto abre perspectivas de crescimento para as
pessoas e de desenvolvimento da organização. Para nós, é um novo ciclo
que começa, coroando o nosso centenário aqui e reforçando claramente
o interesse e a estratégia de longo prazo da Shell no país. A qualificação
da Shell Brasil Petróleo como operadora A foi dada pela capacidade que
temos de operar em águas profundas. Nós temos o passaporte
carimbado pelo que já entregamos nos últimos anos. Seguindo o nosso
rigoroso padrão de seleção de projetos, avaliamos em profundidade,
técnica e economicamente, os riscos e as oportunidades de Libra. O país
em momento algum saiu do objetivo do Grupo, o que ficou claro com essa
vitória, que também é um reflexo da nossa excelente reputação.

Como será o trabalho com os outros participantes
do consórcio?
O grupo (formado pela Petrobras, com 40%; Shell, com 20%; Total,
com 20%; CNPC, com 10%; e CNOOC, com 10%) tem grandes e
inúmeros desafios a serem enfrentados. Isso exigirá trabalho
integrado das empresas e soluções inovadoras. As companhias são
experientes e podem contribuir muito. A decisão da Petrobras de ter
participação de 40% - acima do mínimo exigido, de 30% - mostra
que ela acredita no projeto. Não fomos um consórcio imposto, mas
sim criado em conjunto. Acredito que a Petrobras esteja satisfeita em
nos ter como parceira. A Shell foi classificada como operadora A
do consórcio. Mantemos um relacionamento antigo e estratégico
com a CNPC e a CNOOC. Com a Total, já temos inclusive
parceria no Brasil, no bloco BMS-54.
Quais são os próximos passos e desafios?
Após a assinatura do contrato, serão 60 dias até a entrega do
plano de trabalho. O consórcio trabalhará nessa proposta com os
parceiros, dando o melhor de si nas suas contribuições para a
Petrobras. Libra tem o desafio de avaliar a real capacidade da
indústria brasileira, no sentido de satisfazer uma grande demanda
de pedidos de forma competitiva, dentro do prazo e com
qualidade. O grupo vai trabalhar para atingir o percentual de
conteúdo local exigido. Outro grande desafio que temos pela frente
é a questão dos recursos. O país está crescendo e esse projeto
precisará de gente treinada em diversos níveis, com experiência e
capacidade. Ou seja, Libra não exigirá apenas da operadora e
dos outros integrantes, mas de toda a cadeia produtiva.
Haverá algum reforço nos programas da Shell para
apoiar o desenvolvimento de conteúdo local?
A operadora, que no caso é a Petrobras, fará as contratações
básicas. Daremos todo o apoio necessário e veremos a melhor
forma de facilitar o cadastramento de fornecedores, qualificá-los e
assegurar que o processo seja simples e menos custoso. Libra, sem
dúvida alguma, será mais um projeto que vai atrair mais
investimentos na cadeia produtiva e de serviços no país.
Como levar o programa Gol Zero (que prevê acidente
zero nas operações) para os parceiros de Libra?
O ambiente é positivo para que se atinjam os mais altos padrões
da indústria, a qual, a meu ver, trabalha na direção de alcançar a
marca de zero acidente. Apresentaremos nossas contribuições e
aprendizados ao consórcio visando a esse objetivo.

O país em momento algum saiu
do objetivo do Grupo, o que
ficou claro com essa vitória,
que também é um reflexo da
nossa excelente reputação.
Shell World brasil | notícias shell
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expansão

Campo de paz
projeto de Majnoon marca o retorno da companhia ao Iraque e transforma a região de Basra
O campo de petróleo Majnoon, próximo a
Basra, no sul do Iraque, é um dos maiores
do mundo. Não é de surpreender que seu
desenvolvimento esteja repleto de
superlativos. Ele cobre uma área de até 52
km de comprimento e 30 km de largura.
Mais de 48 mil toneladas de equipamentos
foram levadas para o local – peso maior
do que seis torres Eiffel. Pela primeira vez
em gerações, o canal Shatt-Al-Arab foi
desobstruído por um guindaste gigante
que removeu as embarcações encalhadas.
No local, construiu-se um cais para
descarregar mercadorias.
Os moradores da região ficaram
surpresos ao ver barcaças navegando
pela primeira vez em 30 anos. No auge
Shell World brasil | notícias shell

da construção, cerca de 2.850 moradores
foram empregados. Novas tecnologias,
pioneiras no país, foram utilizadas para
aumentar a velocidade de recuperação dos
reservatórios, maximizar a produção e reduzir
custos. Além disso, foi a primeira instalação
greenfield (campo novo) erguida no país nos
últimos 30 anos. No processo, 14 mil
resíduos explosivos de guerra foram
eliminados. A segurança permaneceu como
tema constante, com ótimo resultado: mais de
10 milhões de horas completadas sem
nenhum acidente.
Para Hans Nijkamp, presidente da Shell no
Iraque, o que realmente impressiona é o impacto
que a Shell e o desenvolvimento de Majnoon
produziram na população local. A região foi uma

zona de guerra por muitos anos: no conflito entre Irã e
Iraque e na Guerra do Golfo.
“Causamos impacto pois fazemos investimentos como
este em grande escala”, diz ele. “Houve empenho e
envolvimento emocional porque vemos a diferença que
isso faz e o efeito positivo que causa nas pessoas.
Conheci uma iraquiana que cresceu na Holanda e
voltou ao seu país de origem para ajudar a reconstruí-lo.
Não tenho palavras para descrever nossa satisfação.”
Barreiras
Para a Shell, Majnoon representa uma oportunidade
de retornar a um dos maiores países produtores de
petróleo do mundo. A companhia trabalha em
colaboração com o governo do Iraque para dar
apoio ao desenvolvimento de conteúdo local. Dadas
as atuais condições econômicas – com altas taxas de
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Executivos da Shell inauguram novo
campo de exploração no Iraque

MUDANÇAS À VISTA

Acesse o link ou escaneie o QR Code com seu
smartphone e assista ao extraordinário trabalho
de remoção das minas terrestres de um campo
de batalha no Iraque, transformando-o em um
campo de produção de petróleo.
www.shell.com/clearingmajnoon

desemprego e crescimento demográfico – a
indústria privada iraquiana só tem a se
beneficiar com o desenvolvimento da cadeia
de abastecimento de petróleo e gás. Com
longa história de desenvolvimento de
fornecedores em países como Omã, Malásia e
Noruega, a empresa trabalha em diversas
áreas estratégicas para apoiar a indústria local.
Tecnicamente, não se esperava que o campo
fosse difícil, como explica Davesh Patel, gerente
de operações do campo: “O projeto não é dos
mais difíceis que enfrentamos como empresa.
Há um pouco de sulfeto de hidrogênio, mas
podemos lidar com isso. As dificuldades estão
em outros lugares”.
Durante o desenvolvimento de um campo de
petróleo, uma das grandes barreiras é a logística.
“Em outras partes do mundo, quando há
necessidade de novas peças, basta alguém
buscá-las de caminhão e o conserto pode ser feito
no mesmo dia. Infelizmente, houve atrasos na
entrega de muitas peças”, lamenta Simon Daman
Willems, gerente-geral do projeto.
Logo, ficou claro que atrasos predominavam
em certas áreas. O primeiro, foi tocante à
obtenção de vistos para os prestadores de
serviço. Outro, na importação de
mercadorias. “Fizemos um estudo e constatouse que o tempo despendido em média para

obtenção de mercadorias no Golfo variava
entre dois dias e uma semana. Em Majnoon,
o mínimo era de 20 dias”, conta Nijkamp.

incinerador de resíduos, um sistema de
tratamento de esgotos e iniciou um programa
de monitoramento da qualidade do ar.

Willems fica admirado com o modo com que os
iraquianos conseguiram manter sua indústria
petrolífera durante guerras e sanções: “Negócios
podem ser difíceis em qualquer lugar. Percebi que
os iraquianos têm muito orgulho de sua histórica
civilização. Eles estão dispostos a trabalhar em
parceria, mas primeiro precisamos ouvi-los e
adquirir sua confiança. A partir daí, eles também
passam a nos tratar com respeito”.

Após a extração do primeiro óleo, a estimativa
é alcançar, inicialmente, a marca de 200 mil
a 220 mil barris/dia. O plano é aumentar o
volume de produção por etapas até ser
atingido o pico. Atualmente, existem cerca de
20 poços, e a Shell perfurou mais 18. No
entanto, Nijkamp acredita que mais mil
possam ser perfurados. “Havendo
necessidade de tantas perfurações, não é de
surpreender que estejamos treinando
sondadores iraquianos”, assinala.

Bons resultados
O investimento da Shell na comunidade
também começou a dar resultados. Há grande
ênfase em saúde e segurança: a companhia
está implementando um sistema de HSSE & SP
(Saúde, Segurança, Meio Ambiente e
Performance Social) em Majnoon. As Regras
que Salvam Vidas estão fazendo uma diferença
significativa na redução de acidentes nas
instalações. A Shell é a primeira empresa de
petróleo independente a introduzir um sistema
de monitoramento interno de veículos, que
fiscaliza a velocidade e as habilidades do
motorista. O treinamento inclui direção
defensiva, segurança para supervisores,
resposta a derramamento de óleo e combate a
incêndios. A companhia instalou também um

Outras áreas nas quais a Shell pretende se
concentrar incluem a realização de um
levantamento sísmico completo do local, bem
como o desenvolvimento de um plano de
ação para biodiversidade de acordo com os
padrões do Banco Mundial para as regiões
pantanosas. “Qualquer um pode construir um
campo de petróleo no Mar do Norte”,
garante Willems. “O desafio aqui foi construir
um campo de petróleo que combinasse
tecnologia moderna com desempenho social
causando impacto real. Minha expectativa é
voltar com meus filhos dentro de dez anos e
passear pelo Basra Corniche.”
Shell World brasil | notícias shell
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Brasileiro tipo exportação

Trabalho
global
A Revista Notícias Shell entrevistou Gabriel Guerra, Gerente do Time Regional para a
América Latina Offshore e de Exploração de Libra. Com 11 anos de empresa, ele falou
sobre a sua trajetória e sobre o trabalho realizado em diversos países
Conte sobre sua trajetória profissional.
Em 2002, fui contratado pela Enterprise Oil do Brasil
e me juntei ao time de Exploração do Rio de Janeiro.
Em setembro do mesmo ano, fui incorporado à Shell
Brasil quando a Enterprise Oil foi comprada pela
companhia. Por quatro anos, trabalhei no departamento de Exploração. Essa época foi de grande aprendizado, pois fazíamos desde o controle operacional de
poços exploratórios em águas profundas, gerenciamento de contratos até o relacionamento com empresas
parceiras e organizações governamentais. Em 2007,
me mudei para Houston com minha esposa, que é
advogada da Shell.
Desde então, passei dois anos trabalhando com projetos
offshore na Nigéria, um ano com projetos não convencionais onshore na China, participei da criação do time
de Exploração para a Guiana Francesa (onde fizemos a
primeira descoberta offshore) e Guiana. Depois,
comecei a trabalhar na gerência do Time Regional para
a América Latina Offshore, onde estou até hoje.
Você passou por alguma experiência que
tenha considerado um choque cultural?
Nunca fui baseado na Nigéria, estive lá a trabalho
diversas vezes. Minha surpresa na primeira visita foi o
imenso contraste social presente na maior e mais
desenvolvida cidade do país, Lagos. Mas os nigerianos
nos receberam muito bem.
O que mais te chamou a atenção nos EUA?
Já havia visitado o país antes, mas, desde que me
mudei para os EUA, me impressiono com a diferença
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cultural em relação ao Brasil. Os americanos
têm grande preocupação com a qualidade dos
serviços oferecidos e com o atendimento ao
cliente. Nesse quesito, acho que o Brasil tem
muito o que aprender.
Qual foi a maior dificuldade ao
chegar a Houston?
Eu e minha esposa nos mudamos três meses
após o casamento. Nosso desafio imediato foi,
além de achar um lugar para morar, montar
uma nova casa do zero. Foram necessárias
muitas viagens a lojas de móveis e eletrônicos!
Qual a maior diferença cultural
entre o Brasil e os EUA?
Depois de quase sete anos, duas casas e dois
filhos nascidos aqui, nos sentimos
completamente adaptados e os contrastes ficam
bem menos aparentes. Entretanto, uma grande
diferença entre os dois países é a confiança.
Ainda me impressiona como, às vezes, somente
a sua palavra basta na hora de resolver um
problema. O sistema funciona porque são
poucos os abusos cometidos.
Sua família convive com outros
brasileiros no país?
Houston goza da fama da capital do
petróleo e tem uma imagem “industrial” e
tradicional americana. Na verdade, como
a atividade petroleira gravita para cá, é
uma cidade extremamente cosmopolita e

internacional. De acordo com o Consulado
do Brasil, Houston abriga mais de 30 mil
brasileiros vivendo legalmente. Convivemos
com alguns amigos conterrâneos, mas não
nos limitamos à nacionalidade. Hoje em dia
temos amigos brasileiros com filhos
da mesma idade do Rafael, meu filho de
4 anos.
Que experiência pessoal ou
profissional mais te marcou?
Tive a sorte de trabalhar em vários times
diferentes e em muitos projetos de sucesso. Vivi
muitas experiências valiosas para meu
desenvolvimento pessoal e profissional. Mas
penso que os quatro anos no time de
Exploração da Shell Brasil foram os que mais
me trouxeram benefícios.Quando vim para
Houston e comecei a trabalhar em times
puramente técnicos, notei que o aprendizado
comercial, operacional e organizacional que
adquiri no Brasil era muito superior ao dos meus
pares, que tinham carreiras puramente técnicas
até então. Até hoje, me beneficio bastante
deste crescimento profissional, o qual eu não
valorizava antes de sair do país.
Do que mais sente falta do Brasil?
Da proximidade com a família e com os amigos.
Eles nos visitam frequentemente, mas o convívio
contínuo às vezes faz falta. Especialmente
agora, com as crianças crescendo e vendo os
avós, tias e outros parentes de vez em quando.
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PERFIL
Nome completo: Gabriel Soares Guerra
Idade: 33 anos
Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)
Residência atual: Houston (EUA)
Formação acadêmica: Geologia
Cargo: Gerente do Time Regional para a América
Latina Offshore e de Exploração de Libra
Idiomas: Português, inglês e espanhol
Onde já morou: Está há sete anos nos EUA

Do que mais gosta em Houston?
O que recomendaria a um turista?
A cidade tem uma grande quantidade de ótimos
restaurantes, muitos com preços bem razoáveis.
Com duas crianças em casa, idas ao zoológico e
ao aquário da cidade são frequentes, mas
também gostamos muito dos vários parques
estaduais no entorno de Houston. A organização
e a infraestrutura os tornam ótimos passeios de
fim de semana.
Pretende voltar ao Brasil?
Como as crianças nasceram aqui, não definimos
onde “criaremos raízes” a longo prazo. Gostaríamos
que elas tivessem acesso à cultura, à língua, à
educação, entre outras coisas. Mas não sei se
voltaríamos de forma definitiva.

Tive a sorte de trabalhar em
vários times diferentes e em
muitos projetos de sucesso.
Gabriel Guerra, Gerente do Time Regional para a
América Latina Offshore e de Exploração de Libra
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desenvolvimento

Um dos principais
ativos no Brasil,
Parque das
Conchas extrai o
primeiro óleo da
Fase 2 e já prepara
nova etapa de
desenvolvimento

Um passo
à frente
Shell World brasil | notícias shell
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Importante projeto da Shell, Parque das Conchas (BC-10), na Bacia de Campos, coleciona
vitórias e se torna exemplo para outros blocos do Grupo. Em 1º de outubro, a companhia,
juntamente com suas parceiras – a brasileira Petrobras e a indiana ONGC – extraiu o primeiro
óleo da Fase 2, cumprindo o cronograma rigorosamente. “Alcançamos nosso objetivo”,
comemora Alvaro Belloso, que trabalhou no programa desde 2008 e foi gerente de Projeto de
BC-10 Fase 2 entre 2010 e 2013. “A segurança e a entrega no tempo certo são o maior
prêmio”, avalia ele, que completa: “A Fase 2 de BC-10 é um importante componente nas metas
de 2013 do Grupo e ajudará a Shell Brasil, a área de Upstream Americas e o Grupo Shell a
entregar os resultados de acordo com a produção e o fluxo de caixa previstos”.
“Entrega segura e projetos de excelência que comungam custos e cronograma são os agentes
que levam crescimento ao Grupo Shell. Demonstrar que alcançamos o objetivo antes ou no
prazo, como nas Fases 1 e 2, deixa clara nossa capacidade de cumprir o que foi proposto. E,
além disso, dará ao Grupo a confiança para continuar investindo na região. Nossa reputação
de entrega será vista como vantagem e tornará a Shell Brasil um ‘parceiro por escolha’ para
desenvolvimentos em larga escala no país”, acrescenta o executivo. A produção do campo será
elevada até atingir o pico no primeiro trimeste de 2014.
O ritmo de produção, de acordo com Belloso, é um dos ingredientes fundamentais para
assegurar a manutenção da integridade do reservatório e adquirir informações necessárias para
geri-lo pelos próximos 20 anos ou mais.
Após o início da produção, ainda há muito a ser visto na Fase 2. Nessa etapa, a equipe trabalhará
com conceitos da Fase 1, replicados devido ao sucesso obtido anteriormente. A diferença entre as
duas é a injeção de água, prevista para o início de 2014. A técnica mantém a pressão nos
reservatórios, permite maior recuperação de hidrocarbonetos e garante sua integridade.
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desenvolvimento

Nossa reputação de
entrega será vista como
vantagem e tornará a Shell
um ‘parceiro por escolha’
para desenvolvimentos em
larga escala no Brasil.
Alvaro Belloso
gerente de Projeto de BC-10 Fase 2 entre 2010 e 2013

Inovação e desafios
A perfuração dos poços no reservatório Argonauta O-Norte foi iniciada em
abril de 2012: quatro deles são destinados à injeção de água e outros sete à
produção. Segundo Belloso, o processo de expansão já está em fase final e o
equipamento que viabiliza essa expansão tem nome e sobrenome: é a sonda
Noble Bully II, em parceria com a Noble Corporation, no país desde o ano
passado, quando chegou para operar no Parque das Conchas. Sua
tecnologia propicia maior precisão e ganho de tempo, gerando mais
eficiência. A sonda entregou poços de excelência durante a campanha da
Fase 2, uma conquista extraordinária para uma unidade nova.
Em seu auge, a produção deve alcançar cerca de 35 mil barris de óleo
equivalente por dia (boe/d). Após 2009, chegou-se a atingir mais de
90 mil boe/d com os campos de Abalone, Argonauta B-Oeste e Ostra. No
total, já foram extraídos de BC-10 mais de 70 milhões de barris de óleo.
Os avanços tecnológicos não ficaram restritos à perfuração, mas também
se estendem à apuração e à aquisição de dados. Foram investidos cerca
de US$ 50 milhões no sistema sísmico 4D, umas das mais profundas
instalações de um sistema de Monitoramento Permanente de Reservatório.
Seu diferencial é a variável tempo – além das dimensões altura, largura e
profundidade. “Isso nos permite monitorar os efeitos da injeção de água no
reservatório, de modo a melhorar a produção e proteger contra a perda de
contenção”, explicou Belloso.
O desafio é maior em BC-10 do que em outras áreas da Bacia de Campos:
os poços, instalados em águas profundas, estão a até 2,9km de distância da
superfície marinha. É no solo que os 14 cabos de 100 km conferem os
movimentos da água e do óleo.
Por trás de todo esse trabalho, está uma grande equipe de milhares de
funcionários e contratados, que trabalham onshore e offshore. No olhar de
Belloso, a integração garante “que o empreendimento tenha o melhor valor
possível”: “O grupo tem feito excelente trabalho para construir e manter esse
relacionamento afinado, que nos leva adiante sempre”.
Um dos exemplos que confirma essas prerrogativas é o fato de a gerência
do projeto ter sido integralmente desenvolvida no país. Além disso, a
participação nacional é ainda mais ampla quando comparada à Fase 1.
Mas o trabalho, explica Belloso, é global: os materiais utilizados no
projeto são provenientes de quatro continentes e os profissionais
envolvidos são de diversas nacionalidades – a começar pelo próprio
executivo, que é venezuelano.
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Assim como em todos os outros empreendimentos da Shell, uma das
principais metas da equipe é o Gol Zero. O empenho em alcançar essa
meta está presente no dia a dia e é reconhecido por Belloso: “Estou
orgulhoso da liderança segura demonstrada pelos membros dessa
equipe. Como projeto, tivemos muitas pessoas que demonstraram
coragem para garantir a segurança das atividades”.

Desenvolvimento
à vista
A Shell segue focada no desenvolvimento do ativo: os
equipamentos necessários para o início da terceira fase do
prospecto já foram encomendados. A previsão é de que a
produção se inicie em abril de 2016 e atinja um pico de 28 mil
boe/d. O extenso cronograma exploratório prevê a primeira
perfuração entre 2013 e 2014, de acordo com o gerente
interino de Desenvolvimento da Fase 3, Osman Tosun:
“Vamos construir uma infraestrutura submarina para os poços,
assim como instalações de superfície adicionais. Nossa
estimativa é alcançar 28 mil barris de óleo equivalente por dia
no momento de pico de produção da Fase 3”.
Uma das principais diferenças dessa etapa é a distância: Massa
e Argonauta O-Sul estão mais longe do FPSO Espírito Santo do
que os demais campos. Para a gerente de Projeto da Fase 3,
Jeanne-Marie Leblanc, olhar para o passado ajudará a formular o
novo planejamento:
“Tornar a Fase 3 um projeto viável foi um desafio que o time
estava pronto para enfrentar. O segredo é seguir a
padronização dos projetos e as melhores práticas da Fase 2
e estar pronto para seguir imediatamente a campanha de
perfuração com a Bully II”.

artigo

Carlos Henrique Abreu Mendes
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Integração, palavra-chave no
Plano Nacional de Contingência
Os Planos Nacionais de Contingência (PNC) são
instrumentos essenciais para os sistemas de preparo e
resposta de combate a incidentes de grandes proporções
que possam causar poluição. Ao instituir o PNC no Brasil, o
Decreto nº 8.127/13 fixa responsabilidades, estabelece
estrutura organizacional e define diretrizes, procedimentos
e ações específicas. Havia grande expectativa com
relação a essa iniciativa do governo.
Atuar em emergência e expectativas de bons resultados
pressupõe continuidade, exercícios práticos e revisões
constantes, além de disciplina e união de esforços. O
decreto estabelece o processo de atuação coordenada de
órgãos da administração pública e entidades públicas e
privadas para ampliar a capacidade de resposta em
incidentes de poluição por óleo que possam afetar as
águas sob jurisdição nacional, minimizar danos ambientais
e evitar prejuízos para a saúde pública. É o primeiro passo.
O PNC tem como autoridade nacional o Ministério de Meio
Ambiente (MMA), que decide pela necessidade de solicitar
assistência internacional, em conjunto com o Grupo de
Acompanhamento e Avaliação — constituído pela Marinha,
Ibama e ANP. É criado, também, o Comitê Executivo
coordenado pelo MMA, o qual tem como integrantes os
Ministérios de Minas e Energia e de Transportes, os órgãos
que já compõem o Grupo de Acompanhamento e
Avaliação, além da Secretaria de Portos e da Defesa Civil. É
esse colegiado que estabelece diretrizes para implantação
de programas de simulados do PNC e tem a incumbência
de elaborar o Manual do PNC em até 180 dias. O Ibama é
responsável por convocar as operadoras para, em conjunto,
elaborarem os planos de área.
Acionado o PNC — caso existam evidências de que os
procedimentos adotados pela empresa responsável por
ações de resposta não são adequados ou que os
equipamentos e materiais não são suficientes —, as
instâncias de gestão do PNC serão mobilizadas, de
imediato, pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação,
para facilitar, adequar e ampliar a capacidade das ações
de resposta adotadas. As ações de resposta são
atribuição da empresa responsável pela emergência.
Com a prática da convivência, certamente será possível
chegar a decisões pelo consenso, pela busca conjunta de
ganhos de eficiência e pela eficácia de resposta a um
incidente.
O que muda após a publicação do PNC é a
possibilidade da atuação conjunta de empresas, em
colaboração mútua, e do governo, em situações de
grandes acidentes. A palavra que se faz presente,
cada vez mais, é a integração, tanto pelo
conhecimento como pela troca de experiências.

Atuar em emergência
e expectativas de bons
resultados pressupõe
continuidade

Carlos Henrique Abreu Mendes
Gerente de Meio Ambiente do Instituto Brasileiro
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)
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VAMOS ABASTECER O FUTURO
COM MAIS EFICIÊNCIA.
Em 100 anos de Brasil, a história da Shell é marcada por realizações
que contribuíram para desenvolver o país e melhorar a vida dos brasileiros.
Em 1927, já ajudávamos a desenvolver a indústria aérea, abastecendo
o primeiro voo comercial do país. Em 1957, fomos os primeiros a fornecer
combustíveis em Brasília, que se tornaria a capital do Brasil.
Em 2003, nos tornávamos a primeira empresa privada a produzir petróleo
na Bacia de Campos, após a abertura do mercado. Hoje, é preciso ampliar
o mix global de energia. Por isso, a Shell produz e fornece gás natural
em diversos países e produz com a Raízen, nosso parceiro no Brasil, o etanol.
Vamos entregar um futuro energético melhor para o Brasil e para o mundo.

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

