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Pesquisas chamam a atenção para o fato de que
muitas empresas falham quando o assunto é
inclusão. Desigualdade salarial entre homens e
mulheres, acessibilidade reduzida e preconceito
contra pessoas com deficiência, falta de suporte a
expatriados para adaptação no novo país. Este,
porém, não é o caso da Shell: há anos, a
companhia promove ações inclusivas, por meio
de grupos de apoio a funcionários, eventos e
políticas do dia a dia, como você vai ler na
reportagem de capa.
Outra preocupação da Shell é a
sustentabilidade. Todos os anos, o Grupo envia
centenas de funcionários para diversas regiões
do mundo, graças ao projeto Better World.
Voluntários ajudam em ações de pesquisa que
proporcionam ganhos à comunidade local e ao
meio ambiente.
Aqui no Brasil, a Shell promoveu, juntamente com
a National Geographic, um debate de alto nível
sobre o futuro da energia no Brasil. Além do
presidente da companhia, André Araujo,
participaram empresários, especialistas e
representantes do governo, que sugeriram a
diversificação da matriz energética brasileira.
Leia também nesta edição uma entrevista com
o gerente de Operações de Bijupirá & Salema,
Leonardo Carneiro. Os campos estão em
atividade desde 2003 e foram os primeiros no
Brasil a serem operados por uma empresa
estrangeira em escala comercial. Apesar da
maturidade, o ativo continua produzindo
devido a dois bem-sucedidos projetos
de redesenvolvimento.
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Estacionamento seguro

jogo
rápido

Um alerta dos funcionários da sede da Shell,
na Barra da Tijuca, motivou Real Estate a
desenvolver uma campanha no
estacionamento subterrâneo local. Desde o
início de outubro, uma blitz lembra aos
motoristas algumas regras importantes, como
estacionar o carro de ré e deixar o cartão
identificador do veículo em local visível. A
iniciativa acontece duas vezes por semana,
sempre no início do dia.
Para garantir a segurança de todos, atitudes
como falar ao telefone enquanto dirige,
exceder o limite de velocidade, desrespeitar a
sinalização e estacionar de forma inadequada
são coibidas com um cartão de advertência.
Em caso de reincidência, o funcionário pode
perder o direito à vaga.
“Criamos um aviso de infração, no qual
anotamos os erros dos usuários. Atualmente,
mudamos a abordagem e conversamos com o
motorista quando notamos alguma situação
fora do padrão. Mas a ação deu muito certo e
vimos que as pessoas passaram a tomar mais
cuidado e a seguir as regras de uso do
estacionamento”, diz Leonardo Lopes,
assistente administrativo de Real Estate.

Parceria de ponta
Em 2015, a Shell será a responsável global pela produção e pelo
fornecimento de lubrificantes exclusivos para cinco linhas automotivas da
BMW. Os produtos premium estarão disponíveis para venda na rede
BMW Group, com mais de 3.500 concessionários em cerca de 140 países.
Essa linha de lubrificantes da Shell é produzida com a tecnologia Shell
PurePlus, um processo inovador que melhora as condições de viscosidade,
atrito e volatilidade. Motores de carros e motos ganham mais vida útil, e
caem os custos com manutenção e consumo de óleo e combustível.
“A expertise e a tecnologia de ponta da Shell foram reconhecidas por uma
das líderes globais do mercado de automóveis e motocicletas”, destaca Mark
Gainsborough, vice-presidente executivo para Lubrificantes da Shell. Para
ele, as duas marcas têm uma característica comum: o forte compromisso em
oferecer produtos e serviços premium aos clientes.

Shell vence Prêmio ANP
de Inovação Tecnológica
No dia 28 de novembro, a Shell Brasil venceu o Prêmio ANP de Inovação
Tecnológica 2014 com o projeto de árvores de natal molhadas, aplicadas ao
redesenvolvimento de Bijupirá & Salema, na Bacia de Campos. O projeto,
elaborado pela fornecedora FMC e com coordenação da Shell, concorreu na
categoria “Inovação Tecnológica desenvolvida no Brasil por empresa
fornecedora de grande porte em colaboração com empresa petrolífera”.
A inovação se transformou em um padrão internacional da Shell, gerou
agilidade, reduziu custos para o desenvolvimento de campos submarinos e está
sendo utilizada em campos no Golfo do México e na Malásia.

Nutrição em dia

“O reconhecimento da ANP nos deixa ainda mais felizes porque, além de
evidenciar nosso esforço de investir e empregar tecnologia de ponta no Brasil,
mostra que a agência reguladora e as empresas do setor estão trabalhando
juntas para solucionar os desafios das atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás”, declarou o presidente da
Shell Brasil, André Araujo.

Para conscientizar os funcionários da fábrica de lubrificantes da Shell,
na Ilha do Governador, do desperdício no restaurante local e da
importância de uma alimentação saudável, as áreas de Real Estate e
Health se uniram em uma campanha que abrange todas as etapas de
preparo das refeições. Segundo Maria Carolina Burgos,
coordenadora Patrimonial de Real Estate, a iniciativa teve início devido
à baixa frequência do restaurante que, no começo de 2014, servia
cerca de cem refeições diárias.

Levantando a bola da

sustentabilidade
A Feira de Negócios do Iniciativa Jovem da Shell, em 6 de
novembro, foi palco de uma competição inusitada: um concurso
de embaixadinhas. A disputa teve o objetivo de divulgar, no
Brasil, uma nova tecnologia: uma bola capaz de gerar, após 30
minutos de movimento, eletricidade suficiente para acender
uma luminária, estrategicamente acoplada à pelota.

“Em reuniões semanais com o grupo de trabalho, identificamos opções
para mudar esse quadro, como a adoção de temperos naturais e a
substituição de alguns produtos, inclusive os utilizados na limpeza. Aos
poucos, as pessoas retornaram e hoje são servidos aproximadamente
300 pratos todos os dias”, explica Maria Carolina.

Batizada de Soccket, a bola sustentável serve como ponto de
partida para convocar os jovens para o debate mundial sobre
soluções energéticas. O lançamento da novidade foi
planejado pelo mPowering Action (mPA), iniciativa fundada
por organizações como Grupo Shell, Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Fundação das Nações
Unidas (UNF) e Tribal Planet, com a missão de promover a
troca de ideias e ações positivas sobre soluções energéticas.

Após a reestruturação, semanalmente uma nutricionista visita a
fábrica e orienta os funcionários a montarem pratos balanceados e
saudáveis. Também são distribuídos folhetos com orientações para
evitar o desperdício. “Expomos quantos quilos de alimento são
desperdiçados diariamente. Hoje, conseguimos reduzir a
quantidade para um sexto do valor anterior”, ressalta.
Os funcionários da fábrica de lubrificantes aprovaram a mudança
e o número de refeições servidas triplicou
Shell World brasil | notícias shell

A Soccket produz energia elétrica capaz de acender uma luminária acoplada

Executivos da Shell entre a diretora-geral da ANP, Magda Chambriard
Shell World brasil | notícias shell
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José Goldemberg, Universidade de São Paulo:
O principal problema no Brasil é que nós tivemos uma matriz energética que
era muito simples. O petróleo representava 40% e o resto era basicamente
hidreletricidade. O Brasil tem grande potencial hidrelétrico e apenas uma
parte relativamente pequena tem sido utilizada até agora. Esse mix de
energia claramente revelou problemas. Você depende do clima. Qualquer
forma de energia renovável depende das condições naturais, fora do nosso
controle. É claro que todos aqueles que construíram hidrelétricas no passado
sabiam disso e então construíram estas usinas com reservatórios para
superar os períodos em que não teríamos água suficiente. Este sistema
funcionou muito bem por cerca de 40 a 50 anos. Agora, já não funciona
mais, porque os melhores lugares já foram utilizados, que são o Sul e o
Sudeste. Estamos nos movendo na direção da região amazônica, que tem
questões muito específicas. Houve uma combinação de problemas naturais e
um planejamento deficiente onde parecia popular construir hidrelétricas sem
reservatórios, de modo a evitar problemas sociais e econômicos. Mas essas
questões sociais e ambientais têm de ser enfrentadas.

O Brasil tem recursos naturais abundantes, e os brasileiros estão
ansiosos tanto para preservar habitats insubstituíveis quanto
para utilizá-los para contribuir para a energia global e a oferta
de alimentos. Encontrar o equilíbrio certo é crucial, e isso diz
respeito à escolha correta do mix de energia.
Para debater o futuro da energia no Brasil, a National
Geographic e a Shell reuniram, no dia 12 de novembro,
empresários e especialistas em um evento fechado, em São
Paulo. A Nat Geo e a Shell são parceiras no Grande
Desafio de Energia, que vem patrocinando encontros ao
redor do mundo sobre o tema. Em São Paulo, a discussão
teve foco na seguinte pergunta: o que o futuro reserva para
o setor energético brasileiro?
O debate foi moderado pelo jornalista Paulo Sotero, do Centro
Internacional Woodrow Wilson para Acadêmicos. Os
participantes reconheceram a necessidade de aprender com os
erros do passado e avançar. Sugeriram soluções focadas na
capacidade do Brasil de estabelecer uma matriz energética
diversificada, com variadas fontes renováveis.
Shell World brasil | notícias shell

David Braun,
National Geographic:
O Brasil é o lar de 190 milhões de
pessoas, o maior país da América
do Sul e o quinto maior do mundo.
Durante 90 anos, a National
Geographic vem cobrindo muitas
maravilhas do Brasil: maior floresta
tropical do mundo, uma incrível
biodiversidade e povos indígenas.
Mas é claro que o Brasil também é
conhecido por suas cidades incríveis.
A maioria das pessoas do mundo
vive em cidades, e as cidades são vistas como uma das maiores
soluções para resolver os problemas do planeta. São Paulo é a
terceira maior cidade do mundo. O que nos leva à pergunta mais
importante: qual é o mix de energia ideal para o Brasil?

Elena Landau, Sergio Bermudes Advogados:
Nos falta completamente o planejamento. Nossa matriz
energética é exposta, e os custos são um fator exposto
também. Tomamos apenas decisões de curto prazo, e
sabe-se mais sobre os problemas apenas quando eles
aparecem. Você não pode mais se dar ao luxo de ir por esse
caminho. Os custos ambientais, econômicos etc. são
simplesmente insuportáveis. O desafio é voltar para os
esforços de planejamento. E os ambientalistas devem ser
incluídos para apresentar propostas. A nossa principal
oportunidade está na qualidade do mix de energia
diversificado. Eu estava em um táxi outro dia falando sobre
a escassez de água e o taxista disse: “Tudo o que você tem
em abundância acaba perdendo”. Nós não vimos a
eficiência energética ser efetivamente utilizada no Brasil,
muito pelo contrário. Nos últimos três anos, apesar de todos
os problemas de abastecimento, o governo incentiva o
consumo de energia, através de preços artificiais ou
oferecendo linhas de crédito. Nossa grande oportunidade é
maximizar o mix de energia de forma eficaz, mas temos de
enfrentar os problemas do uso excessivo de eletricidade.
Flavio Santana / National Geographic

Shell e National Geographic reúnem
representantes do governo e da
iniciativa privada para debater o
setor energético brasileiro

Flavio Santana / National Geographic

Caleidoscópio
de ideias

Flavio Santana / National Geographic

Quais são os principais problemas e
oportunidades para a energia no Brasil?

Flavio Santana / National Geographic

DEBATE

Flavio Santana / National Geographic
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André Araujo, Shell Brasil:
Vemos a escassez de água no Estado de São Paulo e isso mostra claramente o
próximo desafio para a energia. Falamos muito em água, mas temos que ter
esperança por chuva. Caso contrário, vamos realmente enfrentar um desafio
energético. A segurança no abastecimento de energia é um dos principais
desafios. Como empresa, a Shell considera que a interdependência entre
energia, água e comida é um dos principais desafios mundiais. Nós, no Brasil,
somos parte dessa discussão e temos que estar muito abertos para abordar
estes desafios juntos. Não podemos nos fixar em apenas uma parte da
equação. Quando pensamos em segurança energética, geralmente vem a
ideia de como gerar mais energia. Há um desafio fundamental para nós de
manter o planejamento, mas ao mesmo tempo governo, sociedade civil e
empresas têm de encontrar formas de estimular o consumidor a analisar como
ele usa e consome energia. Há vários lugares que podemos tomar como bons
exemplos e aplicar a uma escala muito maior.
Shell World brasil | notícias shell
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debate
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Jorge Delmonte, Instituto Brasileiro
de Petróleo e Gás: Se você tem uma
matriz mais renovável proveniente de
diferentes fontes, o financiamento é
necessário para fazer essa energia chegar
aos consumidores. O gás natural é muito
intensivo em capital e deve vir mais por meio
da iniciativa privada. No passado, era
sempre o governo a construir a infraestrutura.

Flavio Santana / National Geographic

Flavio Santana / National Geographic

Ciro Campos de Sousa, Instituto Socioambiental:
Eu trabalho em execução, mais do que em planejamento. A
questão número um é: como vamos atender a todas as
demandas e não perder alguns dos serviços ambientais? A
expansão hidrelétrica está concentrada principalmente na
região amazônica, onde temos mais reservas indígenas. Em
hídrica, além da falta de planejamento, acredito que
também exista um problema de execução. Nós planejamos
nossas obras de infraestrutura, nós as financiamos e,
quando as executamos, descobrimos que não temos
controle. Tudo recai sobre as empresas.

José Goldemberg:
Sinto muito por ser honesto. O que está desmatando a Amazônia é a agricultura. Essas usinas hidrelétricas
inundam áreas muito pequenas. Vamos citar Belo Monte, com no máximo 500 quilômetros quadrados no
total. Perdemos cinco mil quilômetros todos os anos, e não tem nada a ver com energia. Claro que queremos
proteger o meio ambiente e os índios, mas temos que colocar esses números em perspectiva. Em um projeto
hidrelétrico, você acaba afetando de 10 mil a 20 mil pessoas, talvez mais em alguns casos. Mas milhões de
pessoas se beneficiam da eletricidade produzida. Belo Monte, com 4 milhões a 5 milhões de kilowatts em
média, será capaz de beneficiar pelo menos dez milhões de pessoas que vivem nas comunidades de São
Paulo. Será que vai machucar as pessoas que vivem no entorno da usina? Sim. Mas cabe à sociedade
decidir. A discussão que estamos tendo aqui tem que ser colocada em perspectiva. O motorista do
desmatamento é a pecuária. Nosso gado é o mais confortável - um hectare por cabeça.

Tiago de Barros Correia, Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel): As equipes que estão
implementando as obras de infraestrutura estão sempre
preocupadas com o meio ambiente. Não há nada pior do
que planejar um projeto de cinco anos e, em seguida,
perceber que não é viável. Temos uma legislação muito
moderna em vigor para considerar estes impactos. Nós
não só consideramos os bens ambientais mas também
temos em conta um panorama geral e o impacto social.
Você não pode construir uma pequena central hidrelétrica
em uma cidade que vive do turismo. A atração turística é o
suficiente para bloquear o projeto.
Fabio Scarano, Conservação Internacional:
Serviços ambientais vitais são água, clima estável,
alimentos, cultura. Mesmo que você não tenha
preocupações éticas, o fato é que estamos perdendo
mais de 10.000 espécies e devemos estar preocupados
com o fato de que esses serviços ambientais são os que
nos mantêm vivos. Se perdermos a biodiversidade…
Você vê o que está acontecendo com o clima, com a
água. Nós temos dificuldades de definir políticas que
possam realmente entender o valor da biodiversidade.

Flavio Santana / National Geographic

Flavio Santana / National Geographic

Raul Ramos Timponi, IHS: O país é
viciado em hidreletricidade, e nós estamos em
uma transição importante, onde não só as novas
tecnologias e o mix vão mudar mas a estrutura
do mercado também. Nós temos a inclusão de
leilões no novo modelo, o que é muito
importante, mas, se você olhar com cuidado, os
leilões não mudaram muito. O índice usado
para comparar essas tecnologias e alinhar o
preço da energia com a energia limpa e os
desejos dos compradores não evoluiu.

Flavio Santana / National Geographic

Altino Ventura Filho, Ministério de Minas e
Energia: Até o ano 2000, nosso mix de energia era
baseado em hídrica e óleo. Atualmente, ele é mais
diversificado: 39% são óleo. A segunda fonte de
energia são subprodutos da cana, com 16% e, em
seguida, hidro e gás, com 12%. Uma questão
importante é que temos 41% de fontes renováveis em
2013 e 57% de combustíveis fósseis. Este percentual
melhorará: combustíveis fósseis com 55% e fontes
renováveis com 42%. Em 2013, tivemos que recorrer
bastante à energia térmica. O Ministério de Minas e
Energia adotou uma política com base em estudos de
planejamento para definir os usuários de energia.
Nossa intenção era mover o mix nessa direção. A
expansão de geração de energia elétrica nos
próximos dez anos será de 85%, com base em quatro
fontes renováveis: hídrica, eólica, biomassa e solar.
Hídrica é a mais importante. Concordo que a
eficiência energética não tem recebido a atenção
necessária. Temos de investir mais recursos. Nós a
incluímos nos programas de planejamento, com uma
economia de 10% de energia elétrica no plano de
longo prazo. Estamos abolindo as lâmpadas
incandescentes, mas não estamos fazendo tudo o que
deveríamos. Devemos priorizar a eficiência
energética ainda mais.

Como o Brasil pode equilibrar a energia de que precisa
para crescer e ao mesmo tempo proteger sua rica
biodiversidade e a população indígena, minimizando o
impacto sobre o clima?

Caio Magri, Instituto Ethos:
O que é importante são as oportunidades
geradas para um novo equilíbrio do nosso
mix energético. A expansão da energia
eólica no Nordeste vai proporcionar a
criação de empregos “verdes” com base em
um trabalho intensivo de biomassa.

Flavio Santana / National Geographic

Marina Grossi, Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável: Há um elo perdido sobre a
gravidade das alterações climáticas e suas
implicações. Se todo o país leva a questão do
carbono adiante, a diversidade no mix de
energia deve ser incluída no planejamento.
Mas ele é limitado em certos locais, não é um
consenso na sociedade. O mix de energia era
tido como certo. A percepção da gravidade
nas alterações climáticas é fundamental e deve
ser consenso na sociedade.

Flavio Santana / National Geographic

Philip Yang, Instituto de Urbanismo e
Estudos para a Metrópole: O gás natural é um
trampolim para uma economia de baixo carbono,
afastando-se do petróleo e do carvão, nos levando
assim a fontes menos agressivas. Temos um exemplo
de surpresa geológica e econômica: uma única
exploração na área do Parnaíba, no Maranhão, é
agora responsável por 40% de todo o gás natural. Se
pudéssemos explorar mais, poderíamos diversificar
nossa matriz energética ainda mais.

Flavio Santana / National Geographic

Flavio Santana / National Geographic

Flavio Santana / National Geographic

Flavio Santana / National Geographic

Qual é o mix de energia adequado para o Brasil?

Weber do Amaral, Universidade de São
Paulo: Eu só quero dar uma solução. O Brasil vai
começar a exportar energia de biomassa densificada
para o Japão. Será que vamos depender mais dos
recursos de que já dispomos nas jazidas de petróleo do
pré-sal ou estamos indo na direção de algo mais
renovável? O Brasil está exportando pelotas de bagaço.
É plantada e pode ser enviada, o que é totalmente
diferente de desperdício. Vamos exportar o bagaço
para o Japão e assim substituir o carvão vegetal. Este é
um exemplo de solução concreta.
*Adaptado do texto de David Braun,
da National Geographic

Shell World brasil | notícias shell
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Semana de Desenvolvimento
de Pessoas abre caminho
para funcionários
trocarem experiências e
melhorarem desempenho

Pausa para pensar no futuro – da carreira, da
empresa e, por que não, das duas juntas. É
esse o espírito que domina a People
Development Week (Semana de
Desenvolvimento de Pessoas, em tradução
livre para o português), um evento anual
realizado simultaneamente em todo o Grupo
Shell. Durante a PDW, uma extensa
programação promove encontros entre líderes
da companhia e funcionários, que discutem
temas alinhados globalmente e compartilham
experiências profissionais.
Desta vez, as palestras foram voltadas para as
equipes de Downstream e Global Functions – as
funções corporativas. Em pauta, três grandes
temas: performance pessoal, entrega de valor e
foco no resultado final. Entre os dias 22 e 26 de
setembro, foram realizados 20 encontros, entre
sessões virtuais e presenciais na sede e na
fábrica de lubrificantes, na Ilha do Governador.
O objetivo da PDW foi estimular os funcionários a
refletirem sobre seu desenvolvimento. “As sessões
tiveram participação expressiva. Recebemos bons
feedbacks sobre os temas abordados, muito
voltados para o dia a dia das pessoas, e sobre a
escolha dos facilitadores. Buscamos potencializar a
reflexão de como melhorar a própria performance,
e as experiências levadas pelos líderes contribuíram
muito para que os temas fossem mais amplamente
discutidos”, diz Maurício Santos, consultor de
Recursos Humanos para Downstream e um dos
membros da comissão organizadora da People
Development Week no Brasil.
A avaliação dos outros membros da comissão
– Luiza Corrêa, consultora de Recursos Humanos
de Global Functions, e Rayza Torres, estagiária
de RH – também foi bastante positiva. Para
Luiza, o engajamento dos funcionários mostrou
que a PDW cumpriu seu papel e contribuiu para
destacar a importância do comprometimento de
cada um com os objetivos e a estratégia da
empresa. “A semana reforçou a mensagem de
que todos os funcionários devem ter clareza de
quais são as metas do seu negócio e como
podem contribuir para que os objetivos sejam
alcançados”, diz ela.

Shell World brasil | notícias shell
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Na
trilha
certa
Performance e engajamento
A palestra de abertura foi conduzida pela vice-presidente de Recursos Humanos para
América Latina, Milena Martins, e pela gerente de Tributos de Upstream, Daniele
Tavares. Na sede da Shell, elas falaram sobre a importância de compreender os
negócios da companhia e a contribuição de cada um nesse processo.
“Por sermos uma empresa muito complexa e com atuação em diversos
segmentos, muitos funcionários têm dificuldade de entender sua parte no
processo. No entanto, isso não deve ser um empecilho para nos engajarmos
no trabalho. É dever de cada um compreender seu papel e de que forma sua
atuação influencia a Shell”, afirmou Milena.
Daniele compartilhou histórias pessoais sobre feedback e liderança: “Os líderes têm
necessidades semelhantes às dos seus funcionários e também precisam, em alguns
momentos, receber da sua equipe um retorno sobre seu desempenho”.

4

1. Guilherme Perdigão fala para os funcionários da
Icolub 2. (Da esq. para dir.) Perdigão, João Corbellini
e Maurício Santos 3 e 4. Daniele Tavares e Milena
Martins, respectivamente, na palestra de abertura da
PDW, na sede da Shell

Colaboração
Entrega de resultados
No dia 25, os líderes João Corbellini, gerente da Cadeia de
Suprimentos de Lubrificantes para América Latina, e
Guilherme Perdigão, vice-presidente de Lubrificantes da
Shell Brasil conversaram com o time da fábrica de
lubrificantes, na Ilha do Governador. O tema foi o foco no
resultado final e formas eficazes de gerar valor para a
companhia e melhorar o desempenho. Em uma sessão
marcada por forte participação do público, a dupla motivou
os funcionários presentes a refletirem sobre suas atitudes e a
irem além para serem profissionais de sucesso.
“Temos que ter muito claro de que forma cada um
contribui diretamente para o negócio da Shell. Só vamos
conseguir entregar resultado financeiro para o Brasil com
a contribuição de pessoas talentosas e engajadas. Se
tirarmos o foco das diferenças entre as áreas e
direcionarmos as energias para um objetivo comum, sem
dúvida seremos bem-sucedidos”, disse Perdigão.
Corbellini completou: “Quando o funcionário entende seu
papel na companhia, trabalha com mais paixão e tem
confiança para sair da sua zona de conforto”.

Confiança e empatia foram os dois elementos-chave
abordados por Leita Prati, diretora de Projetos, e
Guilherme Barreto, diretor financeiro de Upstream, para
discutir a visão estratégica por trás da colaboração. Eles
falaram sobre o desafio de quebrar o relacionamento
formal e inspirar os colegas, interessando-se
verdadeiramente em conhecer as perspectivas do outro.
“Objetivamos ser uma empresa líder de mercado por meio
da colaboração do nosso pessoal. Há uma aplicação da
estratégia global da Shell para as diversas áreas da
companhia. Se elas não se comunicam, não conseguimos
entregar os resultados que queremos”, disse Leila.
Guilherme complementou o pensamento e frisou que quatro
cabeças pensam melhor do que uma. “As competências se
complementam, o somatório dos esforços é muito maior do
que qualquer esforço individual”, afirmou.
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Entrevista

“Hoje, temos a certeza de pelo menos mais
cinco anos de operação. Mas esse horizonte
pode ser estendido, como já aconteceu com
os projetos de redesenvolvimento”.

Há 24 anos na Shell Brasil, o engenheiro
civil Leonardo Carneiro chega a um dos
seus maiores desafios na empresa: é gerente
de Operações de Bijupirá & Salema (BJSA), os
primeiros campos no Brasil a serem operados
por uma empresa estrangeira em escala
comercial. Localizados na Bacia de Campos,
no litoral Norte do Rio de Janeiro, estão em
atividade desde 2003 e já passaram por dois
processos de redesenvolvimento. Apesar de
maduros, BJSA produzem em torno de 30 mil
barris de óleo equivalente por dia e, até o
momento, contribuíram com cerca de 130
milhões de barris. Recentemente, os campos
foram vendidos à HRT Participações, um
negócio que ainda depende da aprovação
dos órgãos reguladores e cuja transição
para o novo controlador poderá se
estender até o fim de 2015. Nesta entrevista,
Leonardo fala sobre o pioneirismo da Shell
nesses ativos.
Você assumiu o cargo de gerente de Operações
de Bijupirá & Salema há seis meses. Qual o
principal desafio enfrentado na nova função?
O primeiro foi aprender rapidamente a função, as
características dos campos e conhecer a operação do
FPSO Fluminense, que por sua complexidade implica
muitos detalhes técnicos e operacionais. O segundo tem
sido continuar o desenvolvimento dos campos que, ao
completarem 11 anos, passam a demandar manutenção
mais intensiva, maior cuidado com a integridade, além
das possibilidades de desenvolvimento futuro.
BJSA marcaram o início da produção de óleo e
gás da Shell Brasil. Por ser o pioneiro, o projeto
foi inovador em alguns aspectos?
Em 2003, a Shell adiquiriu a empresa Enterprise,
detentora de 80% dos campos de BJSA. A parte
exploratória foi inicialmente feita pela Petrobras e depois
desenvolvida pela Enterprise. Para a Shell, esses campos
trouxeram algumas novidades. Foi o primeiro grande
projeto de águas profundas operado por uma empresa
estrangeira no Brasil. A tecnologia de FPSO na época era
relativamente nova e, no Brasil, o desenvolvimento da
exploração em águas profundas ainda dava seus
primeiros passos. Essa foi também a primeira experiência
da Shell com FPSO no Brasil e nas Américas. Outro desafio
foi operar uma plataforma desenvolvida por outra
empresa, ou seja, tivemos que fazer alguns ajustes para
atingir nossos padrões.
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Redesenvolvimento e

longevidade
Leonardo Carneiro
é gerente de
Operações de
Bijupirá & Salema

Hoje, BJSA são responsáveis por cerca de 30% da
produção dos campos operados pela Shell no Brasil.
Qual é a importância dessa área para a empresa?
Esses campos foram muito importantes para desenvolver o pessoal
local na área de operações de produção. Hoje, contamos com um time
de brasileiros qualificados e competentes.Os expatriados também
tiveram novas experiências, operando em um país cujo mercado na
área de exploração e produção estava sendo regulamentado, recémsaído do monopólio estatal. A operação de um FPSO e a necessidade
de desenvolvimento de terceiros também foram um importante
aprendizado e uma contribuição para o Brasil, principalmente em
relação aos padrões de segurança de processos e pessoas.
Por que então a Shell está vendendo esses campos?
Como qualquer empresa bem gerenciada, estamos sempre
revendo nosso portfólio, para assegurar o melhor retorno aos
acionistas. Mas nossa presença no Brasil é inquestionável: somos
sócios no campo de Libra, operamos BC-10 e temos negócios em
lubrificantes e 50% da JV Raízen.
Os campos de BJSA já passaram por dois processos de
redesenvolvimento (2009-2011 e 2012-2013), que
incluíram a perfuração de quatro novos poços. Quais
são as principais dificuldades de operar um campo por
tanto tempo?
Existem alguns desafios, como adaptar as instalações existentes,
especialmente no FPSO, para que possam produzir estes novos
poços. Esses redesenvolvimentos estendem a vida do ativo. Ao fazer
isso, é preciso reprogramar e rever os processos e a integridade dos
mesmos, para operá-los com segurança e bom desempenho ao longo
de toda a vida útil. Na medida que a operação vai ficando mais

madura, precisamos de manutenção mais rigorosa, fazendo
com que os elementos críticos sejam monitorados e adaptados
a novas tecnologias. Outro desafio é que, no início da
operação de qualquer campo, é produzido mais óleo do que
água e, à medida que os poços vão ficando mais maduros, a
relação óleo-água diminui. Por isso, as instalações do FPSO
precisam ser adaptadas a essa nova característica. Hoje, BJSA
produzem cerca de 30 mil boe/dia, praticamente a mesma
quantidade do início. Isso demostra que estamos mantendo um
bom nível de produção.
O declínio natural da operação pode ser mitigado
com planejamento e novas tecnologias?
Normalmente, em um campo de petróleo pode haver vários
reservatórios, e a capacidade de explorá-los depende de
novas tecnologias. A perfuração de poços horizontais, por
exemplo, é bastante sofisticada para a profundidade em que a
Shell opera, e permite acesso a determinados tipos de
reservatórios que não estavam disponíveis no passado. Outra
tecnologia importante é a elevação artificial com injeção de
gás. Isso estende a vida útil do ativo e traz novas perspectivas.
Enquanto houver reservatórios a serem explorados e
desenvolvimento tecnológico, teremos a possibilidade de
seguir trabalhando em BJSA. A última campanha de
redesenvolvimento praticamente dobrou a produção de óleo.
A vida útil de BJSA prevê exploração na região
até quando?
Hoje, temos a certeza de pelo menos mais cinco anos de
operação. Mas esse horizonte pode ser estendido, como já
aconteceu com os projetos de redesenvolvimento. A
limitação principal da vida útil de um campo é econômica:
o volume de óleo produzido tem que justificar os custos
envolvidos na operação. Se tivermos custos competitivos,
podemos estender a vida útil do ativo. Há também a
limitação técnica, já que os mecanismos de elevação que
fazem os poços fluírem precisam ter energia suficiente para
viabilizar a produção.
Outro diferencial dos campos é que eles foram os
primeiros do país operados por uma empresa
estrangeira em escala comercial. Quais foram os
desafios que a Shell encontrou neste processo?
A primeira questão é entender o marco regulatório e
realizar recrutamento e desenvolvimento de profissionais
nessa área, o que a Shell fez com muita competência. Hoje,

temos um time de alta qualidade técnica. Além disso,
naquela época, a indústria brasileira ainda era muito
incipiente na produção de equipamentos e materiais para
plataformas e, por isso, muitos dos equipamentos
instalados no FPSO Fluminense são importados. O fato de
termos tantos componentes importados traz uma
complexidade logística na obtenção de peças e serviços
de manutenção e inspeção.
A abertura do mercado nacional de petróleo foi
um marco para o setor. Na sua opinião, de que
forma a legislação brasileira ainda pode
avançar para melhorar as condições de
exploração no país?
De modo geral, a legislação avançou muito, mas ainda
não é suficientemente específica para definir bem todos os
parâmetros. Isso cria incerteza na operação e aumenta os
riscos dos projetos. Dito isso, é importante reconhecer
que, nos últimos dez anos, as autoridades vêm
aperfeiçoando o marco regulatório. Outra questão é o
número de leis e regulamentos (hoje são mais de 500),
nem sempre alinhados aos padrões internacionais, que
trazem grande complexidade de customização e,
consequentemente, custo local. O trabalho offshore
também precisa de uma legislação trabalhista mais
adequada e ajustada a esse tipo de operação.
Como vocês gerenciam a segurança das
operações no FPSO Fluminense?
Uma das questões mais importantes em todas as
operações da Shell é a segurança, tanto de pessoas
quanto de processos. Há muito tempo, a empresa vem
trabalhando para não só reduzir os acidentes mas atingir
a meta de zero acidente e zero vazamento. Isso depende
de elementos culturais e de parâmetros de referência da
indústria. Na área de segurança de processos, obtivemos
melhorias significativas nos últimos anos. Em segurança
de pessoas, precisamos avançar mais. Apesar de termos
incidentes com menor gravidade, eles continuam
acontecendo, o que é inaceitável para a Shell. Existem
vários processos de monitoramento e de controle, e
fazemos diversas campanhas nesse sentido. A Modec, a
empresa contratada para operar o FPSO, tem um bom
plano de treinamento. A Shell promove ativamente ações
para melhorar o conhecimento dos funcionários do FPSO
nos elementos críticos de segurança.
Shell World brasil | notícias shell
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Empreendedorismo

Empresas premiadas

2

1º lugar

R$

8mil

– Insolar

2º lugar

R$

6 mil

– Clube Orgânico

3º lugar

R$

4 mil

– Brun Ensino

4º a 8º lugares

R$

3

1

É dia de feira

Oásis Orgânico

1. Integrantes da 14ª turma do Iniciativa Jovem
durante entrega dos prêmios 2 e 3. Henrique Drumond
recebe apoio dos colegas e apresenta a Insolar
durante a Feira de Negócios 4. A expectativa dos
participantes antes do anúncio dos vencedores 5. A
Feira de Negócios reuniu mais de 30 empresas
capacitadas pelo Iniciativa Jovem

2 Pontos
Palha & Amor
Mover Corporativo
Instituto Memória Musical Brasileira
Prêmio Pop

4

R$

Empresas participantes da 14ª turma do Shell Iniciativa Jovem
apresentam suas ideias para investidores

Os olhos marejados de Henrique Drumond ao
receber o prêmio de primeiro lugar na Feira de
Negócios do Iniciativa Jovem 2014 refletem a
dedicação ao projeto que pretende democratizar o
acesso à energia solar em comunidades de baixa
renda. A Insolar, criada com o sócio Michel Baitelli
em 2013, nasceu de um interesse comum e tomou
forma durante a participação na 14ª turma do
Iniciativa Jovem – programa de incentivo ao
empreendedorismo desenvolvido pela Shell e
executado pelo Centro Integrado de Estudos e
Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds).
A Feira de Negócios, realizada no Centro de
Convenções da Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan) no dia 6 de novembro,
reuniu as mais de 30 empresas capacitadas pela
iniciativa após cinco meses de mentoria. Todas
estavam ávidas para apresentar seus
empreendimentos a investidores e convidados,
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firmar parcerias e incentivar o desenvolvimento
dos negócios. Os oito empreendimentos mais
bem avaliados foram consagrados. Houve
também a entrega do Prêmio Pop, definido
pelo júri popular (veja mais no box).
“A capacitação do programa nos ajudou a
desenvolver o plano de negócios e, mais
importante, houve uma construção coletiva
muito bacana com todas as empresas”, avalia
o vencedor, Henrique Drumond.
Leonardo Filardi, coordenador do projeto Shell
Iniciativa Jovem no Cieds, lembra que todos os
empreendedores que recebem o Selo de
Sustentabilidade do programa são convidados
a integrar uma rede atualmente composta por
44 empresas, cujo faturamento anual é de
cerca de R$ 10 milhões e que gera
aproximadamente 250 empregos diretos:

2.500

2 mil

– Brownie da Rô

“As parcerias já começam a surgir ao longo
das atividades, pois promovemos sinergia
entre as empresas. Essa continuidade é
muito importante”.
A gerente de Investimentos Sociais da Shell
Brasil, Leíse Duarte, reforça o incentivo à
introdução dos pilares da sustentabilidade nos
projetos e explica que o Iniciativa Jovem fortalece
o espírito empreendedor, além de disponibilizar
ferramentas para a estruturação do negócio.
“Não é fácil empreender no Brasil. Às vezes
a pessoa tem o instinto ‘fazedor’,
empreendedor, mas precisa de uma força
para se organizar. Sem apoio institucional,
o indivíduo não consegue perceber as
melhores maneiras para executar suas
ideias”, analisa Leíse.

5

Conheça o programa
Se você tem interesse em conhecer e participar do Iniciativa
Jovem, acesse o link abaixo ou escaneie o QR Code com
seu smartphone e saiba mais informações.
http://www.iniciativajovem.org.br/home
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Negócios

Panorama da indústria de óleo e gás no Brasil
Quase 90% dos recursos recuperáveis ainda estão intocados
US$ 35 bilhões investidos até 2013
A cada US$ 4,5 milhões investidos no pré-sal, 33 mil empregos
serão criados no país
Expectativa de investimentos acima de US$ 13 bilhões na área de
pesquisa para a próxima década
Mais de 500 mil boe/dia
Fontes: Jorge Santos Silva, Energy Outlook 2013 (Agência Internacional de Energia), IBP, FGV e ANP

1

3

Executivos da Shell
participam de um dos
maiores eventos da
indústria de óleo e
gás no mundo

Rio Oil
& Gas
A 17ª edição do Rio Oil & Gas, realizada entre
os dias 15 e 18 de setembro, levou quase 50 mil
pessoas ao Riocentro, no Rio de Janeiro.
Organizada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis (IBP), a feira gerou
expectativa de dezenas de milhões de dólares
em negócios para o segmento nos próximos 12
meses. A Shell, referência em uso de
tecnologias exploratórias avançadas, não
poderia ficar de fora.
Três executivos globais da companhia foram
convidados a compartilhar a experiência da
empresa e contribuir para o debate sobre o
desafio do aumento da demanda por energia
nas próximas décadas. André Araujo, presidente
da Shell no Brasil, também esteve presente.
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Em almoço-palestra organizado pela empresa no dia
da abertura da feira, Jorge Santos Silva, vicepresidente Comercial, de Desenvolvimento de Novos
Negócios e de Gás Integrado de Upstream para as
Américas, destacou a prosperidade das matrizes
energéticas do Brasil e a importância da regularidade
e da previsibilidade das rodadas de licitações.
O vice-presidente de Exploração para as
Américas, Mark Shuster, participou da
conferência Óleo e Gás: Perspectiva da
Autossuficiência Norte-Americana, o Aumento de
Consumo na Ásia e as Consequências na
Geopolítica Energética Mundial. Já o líder de
Desenvolvimento Geofísico da Shell, Wenceslau
Gouveia, falou sobre sistema de monitoramento
sísmico permanente no campo de Jubarte.

2

4

Prosperidade
1. Mark Shuster fala durante a 17ª
Rio Oil & Gas 2. Quase 50 mil
pessoas passaram pelo evento 3. O
executivo da Shell comparou a
descoberta do pré-sal brasileiro à
revolução do xisto nos EUA 4. Jorge
Santos Silva em almoço-palestra
organizado pela Shell 5. Na ocasião,
o executivo destacou a prosperidade
da matriz energética brasileira

As perspectivas positivas do pré-sal e o
próspero cenário energético brasileiro
foram ressaltados no discurso de Jorge
Santos Silva, que apresentou números do
crescimento da produção nessa área, que já
atingiu a marca de mais de meio milhão de
barris de óleo equivalente (boe).“Olhando
apenas para o Brasil, espera-se que o
consumo de energia cresça 52% até 2030.
Assegurar o fornecimento adequado para
atender a essa demanda e, ao mesmo
tempo, evitar sérias alterações climáticas
são desafios imensos para os quais é
preciso encontrar soluções”, afirmou Santos
Silva, que defendeu o estímulo às fontes
alternativas de energia.
Mark Shuster comparou a descoberta do
pré-sal brasileiro à revolução do xisto nos
Estados Unidos e a apontou como uma
das principais mudanças no setor mundial
de energia nos últimos anos. O
desenvolvimento do conteúdo local foi
classificado como um dos destaques
positivos para o país. “Precisamos de uma
cadeia de suprimentos que forneça
produtos e serviços de boa qualidade,
de rápida resposta e com custo
competitivo”, declarou.

Agenda Prioritária

A abertura da Rio Oil & Gas foi marcada pelo
lançamento da Agenda Prioritária da Indústria de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2014-2015 do IBP.
O documento reúne os principais temas e desafios
brasileiros nas áreas de Exploração e Produção;
Abastecimento e Refino; Gás Natural e GLP;
Tecnologia; e Sustentabilidade.
Nele, o instituto se posiciona sobre assuntos como a
paridade dos preços dos combustíveis nacionais com o
mercado internacional e o contínuo aperfeiçoamento
do marco regulatório de óleo e gás no Brasil.
5
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Brasileiro tipo exportação

O mundo
todo em
um só
lugar

Como é a reação dos moradores locais ao saberem que você é
do Brasil?
De maneira geral, o brasileiro é bem visto e recebido aqui. Obviamente, os árabes
gostam muito de futebol e isso se torna um pretexto para se aproximarem mais. Os
esportes mais famosos lá são futebol e corrida de cavalo, que faz mais sucesso
entre as classes mais altas.
Em Dubai, 85% da população são compostos por estrangeiros.
De que forma isso influencia o relacionamento entre as pessoas
e a vida na cidade?
Isso causa uma mistura muito grande e uma bagunça boa. Às vezes, gera certa
sensação de que tudo é temporário e passageiro. É um relacionamento muito
divertido, cada um com sua cultura e origem diferente, convivendo junto e
aceitando um ao outro sem julgar ninguém.
Para Rodrigo, a mistura de nacionalidades
encontrada em Dubai causa uma "bagunça boa"

Nome completo: Rodrigo Vianni Dyminski
Idade: 28 anos
Local de Nascimento: Resende (Rio de Janeiro)
Residência atual: Dubai (Emirados Árabes Unidos)
Formação acadêmica: Engenharia mecânica
Cargo: Engenheiro de Projetos
Idiomas: Português, inglês e francês
Onde já morou: Nova Orleans (EUA)

Fale um pouco da sua trajetória na Shell.

Em maio de 2013, fui para Nova Orleans, onde trabalhei como engenheiro
de Facilidades, dando suporte a uma das plataformas da Shell no Golfo do
México. Lá, depois de outra seleção interna, fui chamado para trabalhar em
Dubai como engenheiro de Projetos, focado na área de geração de energia
com turbinas a gás onshore. Estou aqui desde agosto.
Você teve algum choque cultural ao chegar a Dubai?
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Cada vez mais, aprendo a respeitar as diferenças. Além disso, lido melhor com as
situações diárias sem perder a racionalidade, com mais proatividade. E aprendi
que o novo não é ruim ou errado, é apenas diferente. Isso também ajuda a
valorizar seus princípios e a si mesmo.
Como foi a adaptação à nova rotina? Qual foi a maior
dificuldade nesse sentido?
Minha única preocupação aqui é o calor no verão, pois gosto de frio. E mesmo
com ar condicionado até nos pontos de ônibus, às vezes é um pouco
desconfortável. As temperaturas chegam a 47ºC e, como o mar também aquece,
a umidade relativa do ar aumenta e a sensação é a de uma sauna em qualquer
lugar aberto. Em geral, o período de pico vai de maio a setembro, mas há
estrutura para suportar isso. Fora dessa época, o tempo é agradável, com sol na
maioria dos dias e noites ideais para fazer algo ao ar livre.
Qual a maior diferença cultural entre o Brasil e Dubai?

Em setembro de 2008, ingressei na companhia por meio do processo
seletivo de graduate. Comecei como engenheiro de Integridade Júnior na
área de Operações de Upstream, no time de superfície, responsável pela
operação, manutenção e melhoria das plataformas. Participei de diversos
projetos e conheci pessoas que me ensinaram não só lições profissionais,
mas de vida.

Movido pela busca de novos
conhecimentos e experiências, o
engenheiro de Projetos Rodrigo
Dyminski mudou-se para Dubai em
agosto passado. Lá, encontrou uma
cidade que tenta manter as tradições
locais, apesar de ter uma população
majoritariamente estrangeira.

Como a troca de experiências entre culturas contribui para o seu
trabalho na empresa e na sua vida pessoal?

O choque foi mais pelas culturas diferentes convivendo harmoniosamente do
que por comportamentos específicos. Dubai é uma grande metrópole, como
outra qualquer, com quase tudo disponível, dependendo apenas do interesse
de cada um. Gosto de falar que é o mundo todo em um só lugar.
Como foi a recepção dos colegas? Há muitos brasileiros
onde você trabalha?
A maioria também é estrangeira. Eles são receptivos e encaram as
diferenças de maneira aberta. Conheci muitos ingleses, holandeses,
franceses, italianos – europeus, de maneira geral. Os árabes locais vivem
mais isolados. Como eles têm muito dinheiro, a rotina deles é muito diferente
do dia a dia normal de trabalho, e por isso há pouca interação.

Há muitas semelhanças. O povo é afetivo, há idas à praia nos fins de semana e o
interesse por futebol. A maior diferença ocorre no Ramadã. Os árabes passam
cerca de um mês durante o pico do verão sem comer ou beber nada em público,
só se alimentam a partir das 19h15 até umas 4h da manhã. O resto da população
come em lugares privados ou com portas e janelas fechadas. A maioria dos
restaurantes e lanchonetes só abre às 19h. É um período em que, devido ao calor e
à queda das atividades durante o dia, a cidade é mais noturna e pessoas de fora
também desaceleram para refletir.
Dubai é conhecida pelos prédios luxuosos e ilhas artificiais. Essa
riqueza se reflete nas ruas e na população em geral?
A arquitetura é inacreditável, parece que cada prédio foi feito para ser melhor ou
diferente do outro. Fora isso, os carros de luxo são praticamente normais em
qualquer lugar, até mesmo na polícia. E quem mais mostra isso são os árabes
locais, que são poucos, mas percebidos em qualquer lugar. Consegue-se
aproveitar bastante desse luxo e conforto sem necessariamente gastar muito: basta
saber o que fazer e aonde ir.
Que experiência pessoal ou profissional te marcou mais?
Duas experiências na Shell me marcaram bastante. A primeira foi quando estava
embarcado para fazer a parada de produção da plataforma para a manutenção
preventiva. Só tomei consciência do tamanho do trabalho e da responsabilidade
quando começamos realmente e, no primeiro dia, falei com meu chefe ao telefone:
“Agora, não tem mais volta. Não importa o que aconteça; temos que ir até o final”.
A segunda foi numa operação de troca da âncora offshore, em que percebi que é
difícil planejar tudo e às vezes o improviso é necessário, e a experiência ajuda.
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Discurso
de rei

‘Fala Bonito!’ reúne
pessoas com um interesse
em comum: aprender a arte
de falar em público

Tem presidente, vice-presidentes, secretária, tesoureiro e
até sargento. Mas não se trata de uma reunião de algum
tribunal ou mesmo de um órgão do governo. É o “Fala
bonito!”, como foi batizado o clube criado na Shell Brasil
nos moldes da Toastmasters International. A TI é uma
organização fundada em 1924 na Califórnia, com duplo
objetivo: ensinar a arte de falar em público e desenvolver
habilidades de liderança nos participantes.
No mundo todo, são quase 15 mil clubes, em 126 países. O
“Fala bonito!” foi oficialmente criado no dia 27 de outubro,
depois da adesão de pelo menos 20 membros – um dos
critérios para a fundação de uma filial. O pontapé que
faltava para estimular a adesão de participantes foi uma
palestra do CEO da Toastmasters International, Dan Rex, e
da COO, Sally Newel Cohen, na Shell Brasil, em outubro.
Desde então, o número de integrantes vem aumentando.
A ideia de trazer o TM para a Shell Brasil tem dupla
paternidade: o venezuelano Rafael Centeno e o brasileiro
Thiago Carvalho. Ambos participaram do Toastmasters
quando trabalhavam em Houston, nos Estados Unidos.
“Não existem por aqui cursos que ensinem a formar líderes
e falar bem ao mesmo tempo. O Toastmasters oferece uma
forma disciplinada de praticar valores diferentes que
tornam o participante mais confiante, eloquente e
articulado, estimulando a liderança”, diz Carvalho,
engenheiro marinho, presidente do “Fala bonito!”.
A primeira reunião no Brasil, no dia 15 de agosto, foi
realizada de improviso. De lá para cá, ganhou
regularidade – os encontros do Toastmasters, em inglês,
são realizados a cada duas semanas – e mais adesões.
Já são 22 integrantes de fato e 47 “convidados”, muitos
deles interessados em entrar para o clube. “Quanto mais
participantes, melhor”, diz Centeno, um dos mais
entusiasmados com a iniciativa.

Glossário do ‘fala Bonito!’

Toastmaster: É o anfitrião do encontro, que conduz o
programa do dia e introduz os participantes. Deve criar uma
atmosfera de interesse, expectativa e receptividade.
Speaker: São os palestrantes, que apresentam oratórias
baseadas em um currículo preparado pela TI. Pode haver um ou
mais palestrantes em uma reunião, e a palestra inicial é
chamada de Icebreaker, um discurso de 4 a 6 minutos baseado
na própria história do palestrante.
Table Topics Master: Prepara perguntas para serem feitas
aleatoriamente aos participantes, que os pega de surpresa e
testa sua capacidade de reação e raciocínio.
General Evaluator: Avalia tudo o que acontece no
encontro, especialmente os Evaluators. É responsável por todo o
time de avaliação.
Timer: Responsável por monitorar o tempo gasto por cada
participante nos discursos e nas respostas, para que seja
aproveitado ao máximo.
Evaluator: Faz a avaliação oral e escrita do palestrante
após cada discurso. O objetivo é ajudá-lo a superar o
constrangimento e ficar mais confiante. Os feedbacks
devem ser construtivos e positivos.

São quase 15 mil clubes
nos moldes da Toastmaster
International espalhados
por 126 países
Shell World brasil | notícias shell

Ah Counter: Anota e conta as palavras usadas
repetidamente pelos participantes para ganhar tempo e que
prejudicam o fluxo da oratória: “ah, and, well, but, so etc”.
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Na
medida
certa

Shell Marine anuncia
serviço inovador de
consultoria de
análise de óleo

“É como um exame de sangue seguido de uma consulta médica. A partir de uma
varredura completa, fazemos o diagnóstico, comparamos com o histórico e
pontuamos as soluções para melhorar os indicadores”. Desse modo, o gerente de
Contas para América do Sul de Shell Marine, Antônio Ribeiro, apresentou o Shell
Lube Expert, no segundo Marine Technical Workshop. O evento foi realizado em
17 de setembro, na sede da Shell Brasil (RJ).
De acordo com o gerente, o novo serviço de consultoria se diferencia daqueles
oferecidos atualmente pelo mercado. “Nosso objetivo não é apenas revelar a
situação dos lubrificantes utilizados nas embarcações. Além desta análise, vamos
acompanhar de perto o desgaste do óleo e indicar soluções específicas para cada
uma das situações”, diz Ribeiro.
‘In loco’
Para alcançar os objetivos do serviço, o planejamento prevê, em média, seis visitas
anuais de técnicos especializados da Shell. Nesses encontros, eles não só devem
indicar ações corretivas e preventivas mas também incentivar a manutenção
proativa do óleo e dos equipamentos. “Neste processo, é importante que os
clientes e os profissionais envolvidos estejam comprometidos e valorizem as
reuniões rotineiras”, afirma Luiza Aguiar, gerente de Contas para América do Sul
de Shell Marine.

1

As informações analisadas pelos técnicos da Shell serão integradas a uma base de
dados e ao histórico do cliente, contextualizando a situação de cada
equipamento. Dessa forma, ambas as partes – clientes e Shell – poderão
identificar as anomalias e agir com rapidez para impedi-las ou retardá-las.
“O óleo sofre um desgaste natural com o tempo e necessita de acompanhamento
próximo. Essa consultoria vai trazer eficiência e economia, e vamos criar o
compromisso de melhorar cada vez mais os resultados”, acrescenta Luiza.

2

Inovação
O coordenador de Manutenção da Modec – empresa responsável pelas áreas de
operação e manutenção do FPSO Fluminense – André Carvalho esteve no
workshop e identificou o Shell Lube Expert como uma real necessidade do
mercado. “É algo que ainda não havia sido apresentado. A evolução do
gerenciamento de manutenção e da análise de óleo é extremamente importante
para a gestão do ativo”, completa.

1. Segundo Marine Technical Workshop 2. Time de Shell Marine posa junto com seus
distribuidores e com o representante da Modec, André Carvalho (de calça preta)
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Diferentes,
porém iguais
Busca por inclusão e
diversidade provoca
mudanças e integra
diferentes pontos de vista

Mulheres que precisam equilibrar a vida profissional
com a criação dos filhos. Pessoas com deficiência que
enfrentam desafios diários para chegar ao local de
trabalho e serem aceitas no mercado. Funcionários
expatriados que enfrentam barreiras culturais
durante a adaptação.
A luta pela diversidade e pela inclusão de minorias
é um desafio global. Aqui no país, isso não é
diferente. Segundo a pesquisa Perfil Social, Racial e
de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e
suas Ações Afirmativas, realizada em parceria do
Instituto Ethos com o Ibope, o país ainda tem muito o
que fazer pela igualdade.
O último levantamento mostrou que, até 2010,
metade do mercado de trabalho era ocupado por
mulheres, mas apenas 13% delas chegavam a
postos executivos. Entre as pessoas com deficiência,
o número cai para apenas 1,33%.
Shell World brasil | notícias shell

Funcionários que trabalham no exterior
também encontram uma série de
barreiras. Segundo a consultoria
InterCultural Management Associates, que
atua na preparação de líderes e gestores,
a produtividade de um expatriado pode
cair até 50% devido às diferenças culturais
entre seu país de origem e o atual.
Diante desse cenário desafiador, a
iniciativa privada tem um papel
fundamental. Os avanços apresentados por
empresas na área de inclusão muitas vezes
pautam a atuação de governos e agem em
consonância com o trabalho de
organizações da sociedade civil.
“Tudo começa quando a empresa repensa
seu relacionamento com a sociedade.
Quando ela deixa de ver as pessoas com
deficiência como um peso, por exemplo,
passa a atuar como agente de mudança
social”, afirma Izabel Maior, ativista e
ex-secretária Nacional de Promoção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. “As
companhias modificam o próprio mercado
e podem ajudar na conscientização das
pessoas. E é vantajoso para elas. Qual é a
melhor maneira de uma empresa perceber
detalhes? Tendo diversidade no ambiente
de trabalho”, finaliza.

As mulheres no mercado de trabalho
Apesar de terem, em média, escolaridade superior aos homens, as mulheres
ainda ganham menos e têm participação menor em posições executivas. Quanto
mais alto é o cargo, menor é o percentual de mulheres.
Participação masculina nas empresas

Participação feminina nas empresas

Dever de casa

Quadro funcional

66,9%

Quadro funcional

33,1%

Izabel foi uma das palestrantes
convidadas para a Semana de
Diversidade e Inclusão da Shell,
realizada desde 2012. Durante o
evento, a companhia promove o
debate sobre políticas inclusivas do
ponto de vista de especialistas e
funcionários (saiba mais sobre a
edição de 2014 na página 24).

Supervisão

73,2%

Supervisão

26,8%

Gerência

77,9%

Gerência

Executivo

86,3%

Executivo

De acordo com Karina Franken,
gerente de Treinamento e
coordenadora da Semana de
Diversidade e Inclusão, tomar uma
posição ativa sobre inclusão
proporciona vantagens competitivas
para a empresa. Ao pensar em
soluções de integração, novos pontos
de vista são levados em conta. A
consequência é um salto de
produtividade e o desenvolvimento de
soluções que ajudam a companhia a
alcançar seus objetivos.
“Na Shell, nosso objetivo é que mulheres,
pessoas com deficiência e funcionários
expatriados tenham posições-chave e
influenciem o nosso ambiente com seus
pontos de vista”, explica.

22,1%
13,7%

Fonte: Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações Afirmativas (Ibope/Instituto Ethos)

A diferença salarial
entre homens e
mulheres no Brasil
(média mensal)

Homens
R$ 1.890

Mulheres
R$ 1.392

Fonte: PNAD 2013 (IBGE)
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Incluir é crescer
Neste ano, a Semana de Diversidade e Inclusão
procurou criar entre os funcionários da Shell um
ambiente propício ao debate. Apresentações e
workshops abordaram formas de incluir mulheres,
pessoas com deficiência e expatriados na companhia.
De acordo com Karina Franken, o objetivo é manter
ativa a discussão sobre o tema. Para que isso
aconteça, a Shell incentiva a criação de redes de
apoio, como a Shell Women’s Network Brasil (SWNB)
e a enAble (saiba mais nos boxes).
“Inclusão é um assunto muito amplo, com muitas
nuances. Por isso precisamos estar sempre atentos para
garantir um ambiente de trabalho inclusivo e com
poucas barreiras”, reforça Karina: “Algumas pessoas
têm dificuldades de desenvolver sua carreira e, se não
tocarmos no assunto constantemente, perdemos a
oportunidade de buscar soluções”.

Expandindo as possibilidades
das pessoas com deficiência
Implementada no Brasil em 2012, a enAble é uma rede de
funcionários da Shell que estimula a troca de informações e
experiências voltadas para a melhoria da qualidade de vida
dos deficientes no ambiente de trabalho. Para promover essa
integração, o grupo, composto por 45 membros, reúne-se
mensalmente e trabalha em parceria com diversas áreas.
“A pessoa com deficiência sabe exatamente quais são suas
necessidades. Por isso, é fundamental ouvi-las. Para a Shell, as
pessoas estão em primeiro lugar, e buscamos propiciar o
desenvolvimento de todos em condições plenas. A enAble é
importante para que tenhamos um olhar mais apurado”,
explica a coordenadora da rede, Fernanda Nogueira.

Os primeiros
passos da inclusão
A primeira instituição brasileira voltada à
inclusão de pessoas com deficiência no
Brasil foi inaugurada por Dom Pedro II em
1854. O Imperial Instituto dos Meninos
Cegos – atual Instituto Benjamin Constant –
fornecia educação e profissionalização a
deficientes visuais no Rio de Janeiro.
Também foi o pioneiro na América Latina.

Um exemplo da efetividade do grupo foi o trabalho em conjunto da
enAble e da área de Real Estate durante o projeto Rio Office, que
reformulou o ambiente de trabalho na sede. A rede pesquisou as
demandas dos funcionários com deficiência para que o projeto de
reforma dos escritórios da Shell Brasil fosse o mais inclusivo
possível. Instalação de portas automáticas e banheiros adaptados
para cadeirantes foram algumas das adaptações feitas.
Pessoas com deficiência
participam da Semana de
Diversidade e Inclusão na
Shell, para discutir o tema
com funcionários

Apoio às mulheres
Uma ponte para os expatriados
Desenvolver a carreira das mulheres na companhia por meio do
compartilhamento de experiências é um dos objetivos da SWNB,
relançada no Brasil em 2013. Sandra Brandão, gerente de
Compras para a América Latina, participa ativamente da rede
desde o início e diz que há uma idade na qual a mulher começa a
perder competitividade no mercado de trabalho.
“Até os 30 anos, as mulheres competem de igual para igual
com os homens para cargos executivos. Depois dessa idade,
começa uma disparidade, já que a mulher costuma
desacelerar a carreira para ter filhos, o que retarda sua
ascensão profissional. São fatos concretos que precisam
chegar ao conhecimento de todos”, explica Sandra.
Entre as ações da SWNB, merecem destaque os círculos de
mentoria, no qual líderes da organização e membros da rede se
reúnem para trocar aprendizados e lições em um ambiente aberto
e descontraído. Outra iniciativa de sucesso são os Leadership
Lunches (Almoços com Líderes). Durante esses encontros, os
executivos expõem sua trajetória profissional e ampliam a
percepção das alternativas profissionais para os participantes.
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Há três anos, a empresa de treinamento e consultoria
Global Line realiza uma pesquisa sobre gestão da
mobilidade internacional. A mais recente consultou
170 multinacionais responsáveis por mais de 6 mil
profissionais expatriados, dos quais 47% vivem no Brasil.
Aproximadamente um quarto deles reporta uma
significativa taxa de insucesso em suas transferências.
Isso porque, apesar de terem benefícios como moradia
temporária e escola para os filhos, os estrangeiros –
que muitas vezes vêm acompanhados das famílias –
sofrem com a adaptação ao novo país. Para acelerar
esse processo de inclusão, a Shell oferece um
treinamento cultural.
“Costumamos dar informações relevantes sobre o país,
analisar a forma como a pessoa lida com mudanças
culturais e fazer um plano de adaptação. O enorme desafio
que é viver em um ambiente completamente diferente deve

ser reconhecido. O expatriado sai da zona de conforto, o que
muitas vezes ocasiona uma queda de produtividade, e
precisa conhecer novos códigos de conduta, falar outro
idioma, reaprender a interpretar as mensagens”, informa
Andréa Fuks Ribeiro, sócia da Global Line.
Karina Franken lembra que sempre existirão diferenças entre
as culturas e que é papel do departamento de Recursos
Humanos ajudar nessa transição:
“A adaptação depende muito da disponibilidade de cada
pessoa. A Shell procura dar recursos para que essa
inclusão ocorra da melhor forma possível. Além do
treinamento individualizado, alguns funcionários têm um
buddy, um expatriado que está há mais tempo no Brasil e
dá dicas de convivência aos que chegam. Outra estrutura
é o Outpost, rede de apoio a parceiros de expatriados
que estimula a troca de informações e realiza passeios
para ajudar na adaptação”.
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O evento “Powering Progress
Together” reuniu especialistas para
analisar a interdependência entre
água, energia e alimentos

Consumo invisível

Construção conjunta
Exemplos de desenvolvimento sustentável e casos de sucesso apresentados no evento
‘Impulsionando o Progresso Juntos’ indicam o caminho para os próximos anos
O impasse entre a produção de água, energia e alimentos –
chamado de Nexo de Interdependência (Stress Nexus) – não é
uma equação fácil de resolver. Isso ficou evidente durante o
evento “Impulsionando o Progresso Juntos” (Powering Progress
Together), realizado em agosto pela Shell no Brasil. Foi quase um
dia inteiro de debates – um painel principal e três paralelos –
sobre o tema, que reuniu especialistas de universidades, governos,
organizações não governamentais e da própria Shell.
Para o diretor de Assuntos Externos da Shell para a América
Latina, Fábio Caldas, promover esse debate foi ao encontro do
objetivo da companhia de discutir o futuro da energia. “O Brasil
ocupa um papel de protagonismo em questões relativas ao
desenvolvimento sustentável. Por isso, acreditamos que trazer para
cá o debate sobre o Nexo de Interdependência é muito
enriquecedor. O país tem uma série de ações positivas neste
sentido que também foram tratadas no evento”, diz Caldas.
Impulsionando o Progresso Juntos não parou por aí. A consultora
Clarissa Lins – sócia-fundadora da Catavento, empresa
especializada em gestão e negócios em sustentabilidade –
preparou um documento completo sobre o evento, distribuído a
participantes e convidados. Clarissa também listou alguns
exemplos de boas iniciativas sustentáveis, algumas das quais você
vai conhecer a seguir.
Shell World brasil | notícias shell

Lavoura, pecuária e floresta
Imagine uma propriedade rural capaz de aliar a recuperação de
pastagens degradadas a diferentes sistemas produtivos – como
grãos, fibra, carne, leite e agroenergia. Isso já é possível graças à
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), desenvolvida pela
Coordenação de Manejo Sustentável dos Sistemas Produtivos
(CMSP) do Ministério da Agricultura.
Além de incrementar a biodiversidade local e reduzir a
necessidade de agroquímicos, essa estratégia traz benefícios para
o agricultor: melhora a fertilidade do solo com a aplicação de
técnicas e sistemas de plantio adequados. A variedade de
atividades econômicas na propriedade também reduz o risco de
prejuízos por eventos climáticos ou condições de mercado.
Como as monoculturas são populares no Brasil, apesar dos danos
causados ao solo, o Ministério da Agricultura também faz um trabalho
de conscientização de produtores e firma acordos de cooperação
técnica para a capacitação de trabalhadores no campo.

Hora de ensinar o ABC
“As perdas na agricultura brasileira decorrentes do
aquecimento global na última década são equivalentes a
R$ 5 bilhões, aproximadamente duas vezes o orçamento
anual da Embrapa.” A declaração de Eduardo Assad,
pesquisador do órgão, mostra a importância de engajar os
agricultores e toda a sociedade na Agricultura de Baixo
Carbono (ABC). O conceito consiste em práticas sustentáveis
que reduzam o impacto ambiental do agronegócio.
O Observatório ABC foi lançado em maio de 2013,
justamente com esse objetivo. Coordenada pelo Centro de
Estudos de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas
(GVAgro), a iniciativa tem por meta ajudar o país a cumprir
o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Segundo os
compromissos assumidos pelo Brasil na 15ª Conferência das
Partes (COP-15), o país precisa reduzir a emissão de gases
de efeito estufa em pelo menos 36,1% até 2020.

A agricultura é responsável pelo uso de aproximadamente 70%
da água doce do mundo. Com o crescimento da população dos
atuais 7 bilhões de pessoas para 8,5 bilhões em 2030, segundo
dados da ONU, a necessidade de mais alimentos pode
representar um risco para a segurança hídrica dos países.
A Pegada Hídrica é um indicador que visa quantificar o volume
de água doce usado para produzir bens e serviços. Foi
desenvolvida por meio de um esforço conjunto da Water Footprint
Network, parceiros da instituição e cientistas da Universidade de
Twente, na Holanda. A ideia já recebeu apoio internacional de
grandes empresas, políticos, ONGs e pesquisadores.
A Water Footprint Network disponibiliza em seu site a quantidade
de água utilizada na produção de alguns itens consumidos
diariamente pela população, como carne bovina e ovos – 15.415
e 3.265 litros por quilo, respectivamente.

Ideias para mudar o mundo
A Shell se preocupa com o futuro do planeta e constantemente busca iniciativas para estimular a criatividade dos jovens. O Shell Ideas
360º é mais um exemplo disso. A competição, cujo intuito é contribuir para o debate sobre os rumos de energia, água e alimentos no
mundo, foi iniciada no ano passado e recebeu mais de 650 sugestões.
“Alunos de graduação e pós-graduação ao redor do mundo estão sendo convidados a participar dessa competição, que reúne
propostas inovadoras para ajudar a sociedade a lidar com os desafios futuros da matriz energética integrada ao consumo e à
produção de água e alimento”, diz a consultora regional de Marketing para Recrutamento da Shell, Daniele Gonik, responsável pela
divulgação da iniciativa no Brasil.
O prêmio para a melhor ideia não poderia ser mais estimulante: a participação em uma expedição da revista National Geographic.
Os melhores projetos também poderão ser financiados pelo programa Shell GameChanger, que já investiu mais de US$ 300
milhões em ideias de estudantes.
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Cheio
de

gás
Grupo Shell completa meio
século de pioneirismo em
GNL, transformando a
indústria de energia
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Inovação para superar o desafio da energia
O compromisso da Shell com a tecnologia GNL começou
com a intenção de resolver um problema. A maior parte
das reservas de gás do mundo está em lugares remotos, e
a empresa queria encontrar uma forma de utilizar esses
recursos. A solução foi empregar uma tecnologia para
resfriar o gás natural a -162ºC, tornando-o líquido e
reduzindo seu volume a 1/600 do original em condições
normais de temperatura e pressão.

No dia 12 de outubro de 1964, a Shell foi
responsável pelo primeiro carregamento comercial
de gás natural liquefeito (GNL), transportado de uma
instalação de exportação de GNL na Argélia para a
Ilha Canvey, no Reino Unido. Cinquenta anos se
passaram e hoje o GNL é uma commodity global, da
qual a Shell é a maior fornecedora no mundo, com
40% do mercado.
Naquela época, não havia muito interesse na
exploração de gás, e os recursos para exploração
eram destinados quase exclusivamente ao petróleo. O
gás natural costumava ser queimado e considerado
apenas um resíduo. Hoje, o produto é essencial no mix
global de energia, cuja demanda deve aumentar 60%
na próxima década devido principalmente às
necessidades de importação de China, Índia, Oriente
Médio, Europa e Sudeste Asiático.
Mas por que o gás natural é tão popular? Porque é
limpo, fácil de transportar e seu uso é conveniente. O
papel do gás natural na substituição do carvão ajuda
a reduzir as emissões de CO2. Além disso, tem um
custo competitivo na geração de eletricidade.

O gás tornou-se, então, adequado para o transporte
entre longas distâncias. E o Grupo Shell foi ainda mais
longe. Nos anos 80, a companhia introduziu uma forma
mais eficiente de resfriamento de ar no processo de
liquefação e, nas duas décadas seguintes, a tecnologia
desenvolvida pela Shell e seus parceiros foi utilizada
para aumentar a capacidade de unidades para
liquefazer gás natural e reduzir custos.

1. Um dos primeiros navios a
transportar GNL, em 1964
2. Unidade de gás natural, cuja
demanda deve crescer 60% na
próxima década

“Na jornada para superar os desafios de energia do
mundo, estamos na vanguarda do GNL”, diz Marjan
Van Loon, vice-presidente de Desenvolvimento de GNL e
Gás Integrado. “É um compromisso de longo prazo.
Junto com nossos parceiros, desenvolvemos recursos que
antes eram considerados remotos, difíceis ou caros
demais para serem utilizados”, completa.

O carro-chefe da tecnologia atual é o conceito da
unidade flutuante de GNL – a plataforma
Prelude, em construção na Coreia do Sul –
desenvolvido para permitir produção, liquefação
e transporte de gás encontrado em campos
marítimos remotos para embarcações em alto
mar. Isso elimina a necessidade de oleodutos
submarinos convencionais para transportar o
produto para unidades de liquefação em terra, o
que pode ser caro e prejudicar o meio ambiente.
Nosso exemplo foi seguido por outras empresas,
mas a Shell foi a primeira a tomar a decisão de
investir em uma plataforma flutuante de GNL.
Pioneiros de um comércio global
O elemento central do comércio de GNL é a
capacidade de transportá-lo pelo oceano de forma
segura e confiável. Nos anos 60, a Shell fez parte da
construção do primeiro navio de transporte de GNL,
e desde então distribui o produto. A Shell é hoje uma
das maiores operadoras do mundo de navios desse
tipo e faz carregamentos da África, Austrália, Brunei,
América do Sul, Rússia e Oriente Médio para
destinos em todo o mundo.
Grahaeme Henderson, vice-presidente de
Transportes e Serviços Marítimos, diz: “A Shell é
pioneira no transporte de GNL. Hoje, a
companhia gerencia 44 navios de transporte
com essa finalidade, cerca de 11% da frota
global de gás natural liquefeito. Temos alguns
dos maiores e mais tecnologicamente
avançados navios do mundo, e com a FLNG
(Plataforma Flutuante de Gás Natural Liquefeito,
sigla em inglês) Prelude, uma nova geração de
ativos flutuantes está sendo desenvolvida”.
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conheça peter Engbers, presidente
do Projeto Better World

Responsável global pelo Projeto Better World, Peter Engbers
é funcionário da Shell e também já atuou como voluntário na
iniciativa. Em 2014, ele conheceu a mata atlântica brasileira
e participou de uma pesquisa para propor ações de
conservação e restauração a partir do estudo da
biodiversidade local – especificamente, das aves silvestres de
Santa Catarina. Nesta entrevista, ele conta como o projeto
nasceu e a importância dele para a Shell.

Por um
mundo melhor

Quando começou o Better World?
A ideia nasceu da discussão em um jantar em Amsterdã, em
1998. A conversa girava em torno de como fazer nossos
funcionários ajudarem a implementar o principal propósito
da Shell, que é contribuir para um mundo melhor, e como
tornar o compromisso da empresa com o desenvolvimento
sustentável tangível para nossa equipe e para todo o mundo.
Surgiu então a ideia de oferecer membros do nosso time a
ONGs. Iniciamos um piloto com o Instituto Earthwatch em
1999 e, no ano seguinte, o Projeto Better World começou
efetivamente. Desde então, o número de inscritos e de
projetos disponíveis tem aumentado ano a ano.

Projeto Better World estimula funcionários a serem voluntários em iniciativas
globais em prol da sustentabilidade
Viajar pelo mundo afora com a bandeira da sustentabilidade e trabalhar em
projetos de pesquisa. Este é o propósito do Projeto Better World, comitê
global de voluntariado da Shell criado para engajar seus funcionários nessa
causa. A iniciativa envia anualmente centenas de voluntários a diversas
regiões do mundo e, desde 1999, faz parceria com o Instituto Earthwatch
(saiba mais no box).
Investigar a redução das florestas em Bornéu, monitorar as áreas de gelo
permanente no norte do Canadá ou estudar o comportamento de pássaros
silvestres em florestas brasileiras – as opções são as mais diversas. Neste ano,
a brasileira Luiza Corrêa esteve entre os selecionados do Programa
Earthwatch. Consultora de Recursos Humanos de Global Functions da Shell
Brasil, ela trocou seu trabalho no Rio de Janeiro pelo Himachal Pradesh, o
Vale dos Deuses no Himalaia. Lá, atuou ao lado de cientistas no estudo do
impacto de agentes polinizadores em uma das principais fontes de renda da
população local: o cultivo de maçãs.
“Foi uma experiência incrível”, recorda Luiza. “Há uma integração
intercultural muito forte, já que você participa como voluntário em um projeto
de pesquisa em um país diferente e ao lado de pessoas do mundo inteiro.
Mas o mais importante é a oportunidade de participar de um programa com
ganhos significativos para o meio ambiente e para a comunidade local. Você
vê de perto os efeitos negativos que causamos no clima e sente que pode
fazer a diferença”, conta.
É essa atitude que a Shell espera que os participantes do projeto guardem
como o principal legado, dentro e fora da companhia. De acordo com Leíse
Duarte, gerente de Investimentos Sociais no Brasil, quem passa pelo Better
World torna-se um agente multiplicador e dissemina a cultura da
sustentabilidade na empresa.
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“É extremamente relevante e rica essa troca de experiências entre o
funcionário que participou do projeto e o restante de sua equipe. Quando
ele sai da zona de conforto para viver uma experiência dessas, volta ao
ambiente de trabalho disposto a fazer mudanças positivas e transmite aos
colegas essa preocupação”, constata Leíse.

No projeto, os funcionários da Shell passam
semanas diante de desafios relacionados ao
desenvolvimento sustentável em diferentes
partes do planeta. Essa experiência muda a
perspectiva deles sobre sustentabilidade?

Uma seleção global
Para se candidatar a essa jornada, o funcionário da Shell deve ter pelo
menos dois anos de trabalho na companhia. O processo de seleção para
o Better World envolve pessoas do mundo inteiro. Para Luiza Corrêa,
interagir com pessoas de várias nacionalidades é uma experiência única.

Por meio do Projeto Better World, a
consultora de Recursos Humanos de
Global Functions Luiza Corrêa
participou de uma pesquisa no Vale
dos Deuses, no Himalaia

“Isso não só faz você valorizar ainda mais a Shell pela sua
preocupação com o desenvolvimento sustentável mas também cria
uma troca de experiências muito valiosa”, relata: “São pessoas de
culturas diferentes fora de suas zonas de conforto e agindo em prol
da sustentabilidade”.
Os participantes do programa global de voluntariado também
ajudam a reforçar a preocupação da Shell com o desenvolvimento
sustentável. “Eles se tornam verdadeiros embaixadores da empresa”,
afirma Leíse que, em 2011, participou do projeto como voluntária em
uma pesquisa no Paraná:
“Quando participei, eu e outros colegas trabalhamos com uma equipe
da Guarda Florestal dos Estados Unidos. Eles se surpreenderam em
ver que a companhia tinha esse tipo de compromisso. Em todos os
lugares a que vamos, carregamos conosco a responsabilidade de
representar a empresa”.

Sim, é uma experiência transformadora. Isso fica evidente
por meio do feedback que recebemos dos próprios
funcionários. O balanço do programa realizado em 2013,
por exemplo, mostra o impacto positivo que os participantes
tiveram e como essa experiência os ajudou a entender
melhor o conceito de desenvolvimento sustentável e aplicá-lo
dentro da própria empresa.
De que forma o programa impacta a Shell e o
mundo ao redor?

O Instituto Earthwatch
Parceiro da Shell no Projeto Better World desde 1999, o Instituto Earthwatch
visa conscientizar pessoas de todo o mundo sobre as ações necessárias
para criar ambientes sustentáveis. Criada em 1971, a entidade apoia 60
projetos de pesquisa de campo em mais de 30 países.
Os voluntários não precisam ter formação técnica e, em geral, atuam
na coleta de dados. Desde a sua fundação, o Earthwatch já levou mais
de 100 mil pessoas para os projetos de pesquisa.

O Better World é uma relação em que todos ganham.
Ele ajuda projetos de pesquisa que trabalham com
sustentabilidade – tanto com incentivos financeiros
quanto com voluntários. O programa conscientiza os
funcionários da Shell sobre desenvolvimento sustentável
e proporciona a eles uma experiência intercultural que
valoriza criatividade e inovação.
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Energia foi o que não faltou. Como já é tradição, a Shell
organizou duas festas para celebrar o Dia da Criança: a
primeira, em14 de outubro, para filhos de funcionários da
fábrica de lubrificantes, na Ilha do Governador, e do Centro
de Serviços ao Cliente. Mais de 50 crianças almoçaram com
os pais no restaurante da fábrica e depois visitaram o
laboratório, fizeram experiências científicas e participaram
de um curso de socorrista mirim. Depois, terminaram o dia
em uma casa de festas, no próprio bairro.
No dia seguinte, a diversão foi para os filhos de funcionários
da sede, na Barra da Tijuca. No escritório, a garotada
produziu crachás com fotos divertidas e conheceu a
tecnologia das placas cinéticas, instaladas no Morro da
Mineira, que convertem movimento em eletricidade. Em
seguida, a comemoração ganhou clima de aventura em uma
casa de festas no bairro, onde quase 300 adultos e crianças
brincaram de tirolesa, arvorismo e escalada e participaram
de oficinas e de um show com o tema ciência e tecnologia.

A garotada comemorou o Dia da
Criança participando de atividades
lúdicas e educativas

Caçadores
de aventuras
Filhos de funcionários celebram Dia da Criança com
diversão e aprendizagem
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Tecnologia

Desafio superado
Departamento da Shell Brasil
aumenta produção de BJSA e
BC-10 ao repensar estratégias
e garante retorno financeiro
de quase US$ 500 milhões

Empresas de energia enfrentam uma série de desafios
na área de Exploração e Produção: prolongar a vida
útil dos campos, lidar com imprevistos naturais e
manter a produtividade dos ativos. Em busca de
soluções para esses desafios, a Shell conta com o
apoio da equipe de Well Reservoir Facility
Management, cujo objetivo é analisar os gargalos de
produção e desenvolver ações para manter, recuperar
ou aumentar a produção dos poços. Só em 2014, o
departamento foi responsável por um retorno
financeiro de quase US$ 500 milhões e extraiu 4,4
milhões de barris de óleo equivalente (boe) a mais do
que o previsto.

“Com o tempo, pequenas partículas (denominadas
‘finos’) começam a gerar uma barreira nos poços e
impedem a fluxo do óleo para o poço. Nessa
situação, é necessária uma operação complexa, na
qual bombeamos um produto químico (tipicamente
um ácido) para dissolvê-las. Se não o fizermos, a
produção poderá cair a zero. Após um planejamento
minucioso, fomos bem-sucedidos e a produção subiu
50%”, conta Baima.
Corrida contra o tempo
Em operação desde 2009, o Parque das Conchas
(BC-10) – também localizado na Bacia de
Campos – recebeu atenção especial da área de
WRFM. Um dos jumpers, equipamentos que
conectam as linhas de produção ao manifold
(conjunto de válvulas que controla o alinhamento
dos fluidos), estava comprometido, o que poderia
interromper a produção.
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O equilíbrio entre as
matrizes energéticas
do Brasil
O desenvolvimento das sociedades necessita da
disponibilidade de energia, em sistemas que apresentem
segurança econômica oferecida por baixos custos de geração,
elevada confiabilidade no desempenho operacional, assim
como poucos e pequenos impactos ambientais decorrentes da
produção e do uso das mesmas. Sem dúvidas, uma das formas
de alcançar o equilíbrio entre estes três aspectos associa-se
com matrizes energéticas diversificadas.
O Brasil está nesse caminho. A procura do equilíbrio na
diversificação da matriz energética nacional é identificada em
três dimensões – as fontes geradoras, os atores responsáveis e
a localização geográfica.

Um dos principais desafios dessa área está em
Bijupirá & Salema, localizado na Bacia de Campos.
Para minimizar o declínio natural de produtividade,
após uma década de operação, a área de WRFM
entrou em ação. De acordo com o engenheiro de
Produção João Baima, um dos desafios a serem
enfrentados era o acúmulo de partículas sólidas,
típico de poços maduros.
“Estávamos em meio à produção quando descobrimos o
problema. A solução que encontramos foi iniciar o procedimento
de produção de quatro poços de uma vez e, quando eles
apresentaram fluidos suficientes, iniciamos o módulo da bomba”,
explica Neil Sleight, coordenador de Flow Assurance. A execução
com sucesso deste procedimento evitou a perda de 30% da
produção em BC-10.
Soluções integradas
Compartilhar internamente iniciativas de sucesso é uma prática
do Grupo Shell, que tem mais de um século de história e está
presente em mais de 70 países. Para João Baima, o volume e a
qualidade das informações ajudam muito na hora de lidar com
desafios da produção: “Consultar e utilizar casos de sucesso da
empresa diminui o custo da operação e aumenta as chances de
êxito. Além disso, sabemos que as soluções de sucesso
desenvolvidas no Brasil poderão ser utilizadas por outros
profissionais no futuro. A troca constante de experiências é um
diferencial da Shell”.
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A geração de energia tem mudado no decorrer das últimas
décadas. À participação ainda proporcionalmente majoritária
das energias tradicionalmente utilizadas no Brasil, incorporamse novas fontes, as que denominamos alternativas, renováveis e
ambientalmente amigáveis – provenientes de vento, sol, mar,
biomassa, geotermia, entre outros. A sua proporção na matriz
ainda é minoritária, e acredita-se que ainda será no futuro
próximo. No entanto, cenários a médio e longo prazo de
mudanças climáticas, de escassez de recursos, de incentivos
internacionais e de pressão das sociedades locais são indícios
de lentos, mas constantes crescimentos.

os últimos anos testemunham a
utilização e o estudo de novas regiões
como fonte de energia na matriz
brasileira. Uma geografia
diversificada mostra exploração em
águas profundas da camada do
pré-sal, a construção de numerosas
usinas hidrelétricas nas bacias dos
rios pan-amazônicos, a instalação de
campos de geração eólica no
Nordeste do Brasil. Estes são
resultados, entre outras coisas, de
avanços tecnológicos, da robustez do
sistema interligado de transmissão e
do dinamismo do desenvolvimento
socioeconômico do país.
O equilíbrio na diversificação da
matriz energética do Brasil não tem
sido ainda alcançado. No entanto,
claramente existem sinais de que o
país conta hoje com um sistema menos
vulnerável e mais adaptado aos
desafios das mudanças futuras.

Oportunidades têm surgido para a atuação de novos atores
responsáveis da matriz energética brasileira. O país onde, por
anos, as fontes de geração de energia e os mecanismos de
produção concentravam-se legalmente na exploração
governamental dos rios e dos hidrocarbonetos, apresenta na
atualidade a possibilidade de investimentos privados em
autoprodução, cogeração e produção independente.
A diferença de usinas hidrelétricas reunidas
nas bacias dos rios Paraná e São
Francisco, e a extração de petróleo em
zonas marinhas pouco profundas,

Claudio Fabian Szlafsztein
Professor do Núcleo de
Meio Ambiente da
Universidade Federal do Pará
iosele@ufpa.br
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VAMOS plAntAr AS SeMenteS
pArA uM trAnSpOrte MAiS liMpO.
Com o crescimento da população mundial, o número de carros nas ruas deve triplicar até 2050.
Ao mesmo tempo em que precisamos encontrar maneiras de abastecê-los, é necessário reduzirmos
as emissões que eles produzem. Com nosso parceiro no Brasil, a Shell está produzindo o etanol,
um biocombustível feito a partir da cana-de-açúcar, que emite menos CO2 do que os combustíveis
comuns. Nosso país já é líder mundial em biocombustíveis, com 15% do seu transporte sendo
abastecido por essa fonte. Agora esperamos aumentar este número para 30% até 2030.
Vamos tornar nossos caminhos mais limpos.

VAMOS AMpliAr O Mix glObAl de energiA.

VAMOS juntOS.

www.shell.com.br/vamosjuntos

