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em eliminar os gases tóxicos, gerados no processo 
de secagem da tinta gráfica, contribuindo com a 
preservação do meio ambiente.

o futebol é a paixão que move bilhões de torcedores no 
mundo inteiro. a energia desse esporte contagia os jovens a 
todo momento  – nas arrancadas, nos dribles, no chute que 
estufa a rede e levanta a torcida. agora, no Morro da 
Mineira, no rio de Janeiro, essa mesma energia alimenta 
também os refletores que iluminam o campo à noite. Fruto 
de uma parceria da shell com o instituto Pereira Passos e a 
Pavegen, o novo gramado sintético da comunidade recebeu 
placas de captação de energia solar e uma tecnologia 
capaz de converter o movimento dos jogadores em 
eletricidade. trata-se do projeto a energia do esporte, 
inaugurado em setembro com a presença do “rei” Pelé.

a solução serve de exemplo para o debate global sobre o 
rápido crescimento da demanda por energia e a pressão 
sobre os recursos naturais. aqui no Brasil, a shell inaugurou a 
discussão ao promover o evento impulsionando o Progresso 
Juntos (Powering Progress together), que abordou o stress 
nexus, ou nexo de interdependência – conceito que reforça o 
elo entre energia, alimentos e água. especialistas brasileiros e 
estrangeiros discutiram os desafios e sugeriram soluções para 
essa difícil equação.

nesta edição, você também vai conferir uma entrevista 
com o vice-presidente de Upstream americas para o 
campo de Libra, German Burmeister. responsável pelo 
projeto dentro da shell, Burmeister fala do plano de 
desenvolvimento da maior área de pré-sal já 
descoberta no mundo.

ainda em offshore, outra conquista: Parque das conchas 
(Bc-10) chegou à centésima operação de offloading. o 
procedimento de transferência de óleo foi um desafio que 
integrou equipes de diversas empresas.

da vida real para a virtual. nosso contato diário e intenso 
com tecnologias levanta uma dúvida: estamos nos protegendo 
como deveríamos? tantos dispositivos e facilidades podem 
criar uma grande dor de cabeça. nesta edição, confira as 
dicas dos especialistas para proteger suas informações neste 
mundo conectado.

Boa leitura!
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em maio, a shell participou do 
encontro empresarial da indústria 
Mineira da cadeia Produtiva de 
Petróleo e Gás, em Belo horizonte 
(MG). o evento – fruto de uma 
parceria da empresa com a 
schlumberger e a Federação de 
indústrias do estado de Minas Gerais 
(Fiemg) – avaliou as oportunidades 
de negócios e o potencial do estado 
para atender ao setor. também 
participaram representantes da 
organização nacional da indústria 
de Petróleo (onip), do Banco 
nacional de desenvolvimento 
econômico e social (Bndes) e da 
Finep – inovação e Pesquisa.

carlos Montagna, gerente de 
conteúdo Local e diretor de 
coordenação de Upstream, abriu o 
evento com uma mensagem da shell 
para o empresariado e explicou o 

interesse da companhia em 
desenvolver o mercado de 
fornecedores locais. Marcelo Mofati, 
gerente de desenvolvimento de 
Mercado de Fornecedores, iniciou o 
ciclo de palestras técnicas.

“conteúdo local é um desafio, pois 
precisa estar presente em todos os 
nossos projetos e iniciativas. a 
melhor forma de entregar essa 
exigência é desenvolver os 
fornecedores como forma de agregar 
valor, seja na cadeia de produção, 
seja na geração de emprego e renda 
para o país”, afirmou.

Mofati destacou também as 
peculiaridades das demandas do 
setor. “essa é uma indústria de 
inovação e alta tecnologia. Portanto, 
exige investimentos para que o 
fornecedor se desenvolva e amplie  
os negócios”, disse. 

potencial mineiro

depois de conquistar cinco milhões de fãs no Facebook, a Shell bateu mais 
uma marca simbólica no mundo digital. É a primeira companhia de energia 
do mundo a conquistar um milhão de seguidores no Linkedin, a rede social 
de relacionamento profissional. desse total, 33% atuam no setor de óleo e 
energia, 50% têm pelo menos 10 anos de experiência no mercado e 74 mil 
trabalham na Shell. a companhia está entre os dez empregadores mais 
procurados da rede.

“por meio do Linkedin, asseguramos que a Shell seja vista como um 
empregador de preferência”, diz don Bulmer, chefe de mídia Social 
e inovação do Grupo.“Vemos o Linkedin como uma excelente 
ferramenta para a atração e o engajamento de candidatos. É 
gratificante constatar o sucesso da companhia nesse canal”, 

carlos Montagna fala no encontro empresarial em Minas Gerais

Um milhão na rede 
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comemora rachel nascimento, gerente de recrutamento e Seleção 
da Shell Brasil.

Segundo Sander nieuwenhuizen, Vp de recrutamento do Grupo Shell, a 
prioridade da equipe é identificar os melhores candidatos para trabalhar 
na companhia: “Canais de mídia social, como o Linkedin, fornecem uma 
grande oportunidade de se engajar com potenciais talentos e reunir 
ideias para nos manter competitivos no mercado de trabalho”.

don Bulmer informa que quase 80% dos funcionários da Shell estão engajados 
na plataforma, e completa: “por meio dos nossos grupos, facilitamos a 
conscientização, a educação e o diálogo acerca dos temas que tornam a 
Shell uma das companhias preferidas para se trabalhar”.  

shell celebra a conquista com 
seu um milhão de seguidores 
no Linkedin
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a Shell tem se esforçado para fomentar o desenvolvimento de 
fornecedores locais. no dia 25 de julho, a companhia promoveu o 
Encontro Empresarial da Cadeia produtiva, em Florianópolis, Santa 
Catarina, e agora pretende estender a iniciativa ao rio de Janeiro e a 
estados da região nordeste.

o evento teve a participação de parceiros como Schlumberger, modec, 
BndES, Finep e onip, além de mais de 70 pequenos e médios 
empresários do estado. rodadas de discussões e palestras demonstraram 
o funcionamento da cadeia de suprimentos da indústria de óleo e gás e 
abordaram demandas e oportunidades do setor. 

o gerente de Compras (C&p) da Shell rené ramos ressaltou a 
importância da iniciativa: “Conhecer e dialogar com o mercado é chave 
para criar oportunidades e formar alianças em torno do desenvolvimento 
sustentável dessa indústria no Brasil”.

Foco, agora, em 
Santa Catarina
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Fornecedores locais acompanham palestra da shell

 o conselho empresarial Brasileiro para o desenvolvimento sustentável (ceBds) 
lançou, no dia 6 de agosto, a agenda ceBds Por um País sustentável, que reúne 
22 propostas formuladas pelo conselho e por um grupo de ceos de grandes 
empresas sediadas no Brasil, entre elas a shell. com moderação da jornalista 
christiane Pelajo, da tV Globo, dois painéis abordaram a importância das 
escolhas sustentáveis e os benefícios da economia de baixo carbono.

o presidente andré araujo participou do evento, ocorrido em são Paulo, no qual 
defendeu a diversificação da matriz energética do Brasil. “o mercado não precisa 
de subsídios, mas de incentivos para novas fontes de energia. sustentabilidade já 
faz parte do centro das nossas decisões. Queremos fazer parte das discussões que 
cercam os desafios que a sociedade tem que enfrentar. entre eles, como atender à 
demanda por mais energia, alimentos e água ao mesmo tempo”, afirmou.

o documento visa promover o desenvolvimento sustentável por meio da proposição 
de ações e políticas públicas que influenciem programas governamentais e abram 
diálogo com a iniciativa privada. Uma das propostas é a criação de linhas de 
financiamento para incentivar a cogeração de fontes renováveis de energia e gás 
natural, que tem baixo impacto no meio ambiente e “não oferece riscos de 
interrupção, visto que a unidade produtora está próxima à consumidora”. 

atitude 
responsável

representantes de grandes empresas com Marina Grossi, presidente do ceBds

Em palestra, marcelo mofati, gerente de desenvolvimento de mercado de 
Fornecedores da Shell, explicou como ingressar na indústria e como a companhia 
realiza contratações e aquisições. Ele ressaltou o aporte de mais de US$ 30 
bilhões feito pelo setor de óleo e gás no Brasil em 2013.

o executivo também destacou a importância da cadeia produtiva catarinense, 
região com ampla força no segmento marítimo: “É fundamental que a Shell tenha 
potenciais fornecedores brasileiros em diferentes categorias e regiões”. 

individualidades em grupo
desde 2012, a Shell dedica uma semana para debater dois temas que 
considera fundamentais: diversidade e inclusão. neste ano, serão 
exploradas questões relacionadas a pessoas com deficiência, diferenças 
culturais e mulheres no ambiente de trabalho. a iniciativa está 
programada para os dias 13 e 16 de outubro, respectivamente, na 
icolub (ilha do Governador) e na sede, na Barra da Tijuca.

Uma das atividades propostas é um café da manhã às escuras, para 
estimular os sentidos dos participantes e fazê-los experimentar as 

limitações dos deficientes visuais. haverá também palestras sobre 
desafios vivenciados pelas pessoas com deficiência e workshop sobre o 
tema diversidade Cultural.

“o mote das nossas iniciativas tem sido ’Seja você mesmo’. 
queremos criar um ambiente no qual as pessoas se sintam 
confortáveis para discutir abertamente as questões que consideram 
importantes”, diz Karina Franken, gerente de aprendizado para 
américa Latina e coordenadora do evento. 
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qUEro SEr   ‘GradUaTE’
AvAliAção finAl de eStágio convidA oS JovenS A 
deSenvolveR um tRAbAlho eStRAtégico pARA A compAnhiA

6 pESSOaS

01. rodolfo roncoli e seu mentor no projeto, Marc rühs

02. Luiz oliveira (centro) confere trabalho com a supervisora claudia 
Moretz-sohn e a mentora simone Guimarães

03. (da esq. para dir.) Luiz oliveira, Frederico Braga, carolina tavares, 
Marc rühs e rodolfo roncoli  

04. Frederico Braga e carolina Parente
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etaPas da aVaLiação FinaL de estáGio 
Para se tornar UM ‘GradUate’:
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qUEro SEr   ‘GradUaTE’

na faculdade, a teoria. no mercado de trabalho, a prática. Entre ambos, 
existe uma etapa importante na vida do futuro profissional: o estágio.  É nessa 
fase que o universitário experimenta o dia a dia de uma empresa e pode 
exercer a criatividade e desenvolver seu potencial.

na Shell, o programa de estágio pode durar dois anos e, ao fim do período, 
o estagiário pode concorrer a uma vaga de graduate.  o graduate é um 
funcionário no qual a companhia reconhece competências de liderança que 
podem torná-lo um alto executivo mais rapidamente.

para se candidatar a uma vaga, o estagiário deve fazer uma prova online (o 
E-Tray) – que avalia capacidade analítica, pensamento estratégico e tomada 
de decisão – e desenvolver um projeto final, escolhido junto com seu 
supervisor. o tema do trabalho, realizado durante seis meses, precisa ser 
factível e produzir impacto positivo na empresa, como otimização de tempo 
ou redução de gastos.

“o projeto tem início no último ano de estágio e é apresentado um semestre 
antes de o jovem se formar. Essa é uma medida conservadora da Shell para 
que, caso não seja aprovado, ele tenha tempo de buscar outras 
oportunidades no mercado”, diz Carolina Tavares, responsável pelo 
recrutamento de graduates.

Todos os estagiários devem apresentar um projeto, mas eles só são avaliados 
por uma banca se tiverem interesse em se tornar graduates. “na apresentação, 
o jovem deve demonstrar que explorou competências como tomada de 
decisão, pensamento estratégico, engajamento, construção de rede de 
relacionamentos e entrega de resultados. avaliamos o potencial de liderança e 
fazemos uma análise comportamental do candidato”, esclarece Carolina.

Experiências vitoriosas 

para o engenheiro de integridade Técnica danilo Esteves, o esforço valeu a 
pena. Ele apresentou seu trabalho em março e, em maio, já estava 
contratado pela Shell. atualmente, sua principal atribuição é pôr em prática o 
projeto que ele mesmo criou: recomissionar três trocadores de calor da FpSo 
Fluminense. Entre os benefícios, mais segurança na operação e 
concordância com as regras do ibama. “Lido diariamente com projetos tão 
complexos quanto o que desenvolvi. a avaliação coloca o estagiário em 
contato com a rotina de grandes empreendimentos da Shell que primam pela 
excelência. não há nada melhor do que aprender na prática aquilo que 
sonhamos fazer no futuro”, diz ele.

quando os aprovados na avaliação final de estágio não conseguem uma 
posição imediata para trabalhar na Shell, são migrados para um banco de 
talentos pelo qual a empresa mantém relacionamento com o candidato e o 
convida para entrevistas para vagas compatíveis com seu perfil. até 
completarem três anos de experiência profissional, os jovens aprovados 
como recursos de alto potencial têm a chance de serem contratados pela 
Shell, mesmo não estando mais presentes no dia a dia da companhia.

Foi o que aconteceu com Frederico Braga, estagiário de project Services que 
se formou recentemente em Engenharia mecânica e aguarda uma vaga de 
graduate. Ele apresentou um projeto que clarifica e avalia a importação de 
serviços da Shell international Exploration & production pela Shell Brasil 
petróleo, cujo benefício fiscal para empresas sediadas na holanda e no 
Brasil é extremamente importante para a companhia. 
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  designação de um mentor e um supervisor

  escolha do tema do projeto

  avaliação de meio de projeto

  avaliação de final de projeto

  e-tray (avaliação online)

  apresentação do projeto

o primeiro fruto de seu trabalho foi a organização de um treinamento para o 
time local. “Tentamos levar uma pessoa de cada área impactada e 
conscientizar os participantes da importância de conhecer as regras dos 
contratos, as implicações e a quem recorrer em caso de dúvidas. apesar de 
a operação envolver muito investimento financeiro e em pessoas, havia 
pouquíssimo conhecimento sobre o fluxo do processo”, conta Frederico.

a supervisora Carolina parente, coordenadora e gerente de riscos de 
BmS-54, ajudou na escolha do projeto, considerando a importância e a 
abrangência. o trabalho permitiu a Frederico se relacionar com diferentes 
áreas, analisar os riscos do processo e propor melhorias simples e eficazes.

rodolfo roncoli se prepara para iniciar o Trading Graduate programme 
depois de ter seu projeto aprovado. Ele produziu um manual de interface 
para as áreas de produção e comercialização. Sugerido por Tatiana Lemos, 
sua supervisora e gerente de Comercialização de petróleo, o tema atende a 
uma demanda efetiva da Shell: “havia outras possibilidades mais 
sofisticadas, porém não tão úteis quanto essa. o manual já foi passado para 
os operadores e hoje eles têm a obrigação de segui-lo”.

“meu maior desafio foi manter os envolvidos comprometidos com o projeto, 
uma vez que abrange duas áreas diferentes. Foi um trabalho conjunto, no 
qual tive que considerar a troca de ideias e as negociações entre os setores”, 
conta rodolfo.

Também aprovado como graduate, o estudante de publicidade Luiz oliveira 
ressalta o aprendizado durante a elaboração do projeto, um novo sistema de 
métricas para avaliar a efetividade dos canais de Comunicação interna. 
além das orientações da supervisora, Claudia moretz-Sohn, e da mentora, 
Simone Guimarães – ambas da área de Comunicação da Shell –  Luiz 
buscou aconselhamento com uma especialista da Shell em métricas, 
baseada em houston, nos Estados Unidos.

“o programa é muito bem estruturado, e avalia minuciosamente a 
capacidade e o potencial de cada estagiário. E a sensação de ser 
aprovado como graduate é incrível, principalmente porque sabemos que 
estamos tendo reconhecimento pelo trabalho árduo que realizamos dentro 
da companhia”, diz Luiz. 
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nas asas do 
empreendedorismo
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melhoReS ‘AchieveRS’ do Rio de JAneiRo viAJAm pARA o fóRum de JovenS 
empReendedoReS, nA ARgentinA 

Uma curta viagem, cheia de expectativas, 
pode catalisar profundas mudanças. a 
experiência a quase três mil quilômetros do 
rio de Janeiro transformou as visões de 
futuro dos melhores achievers de 2013 do 
Miniempresa, programa da Junior 
achievement (Ja) apoiado pela shell. raíssa 
Pantaleão e davi Moura foram 
patrocinados pela shell Brasil na viagem a 
córdoba, na argentina.

de 12 a 16 de maio, ambos se juntaram a 
mais de 600 jovens brasileiros e da américa 
Latina no Fórum internacional de 
empreendedores (Fie). o evento, que ocorre 
uma vez por ano e cujo tema desta edição 
foi atitude, reuniu pessoas entre 16 e 23 
anos de mais de 15 países. o objetivo é 
fortalecer os valores e desenvolver 
competências dos participantes.

Na memória

inesquecível: essa palavra define a 
impressão que o Fie causou nos melhores 
achievers do rio de Janeiro. eles 
integraram o grupo de 30 jovens do 
Brasil que participou do intercâmbio. 
todos ansiosos pelo que encontrariam, 
mas certos de que seria um evento único. 
a viagem também foi a primeira de 
raíssa e davi ao exterior.

entre conferências, palestras, feiras e eventos 
de confraternização, os cinco dias de 
programação foram essenciais para criar 
uma nova rede de contatos e amigos – 
especialmente argentinos, chilenos, 
peruanos e mexicanos.

o intercâmbio cultural era grande e a 
aproximação, mútua. segundo davi, os 
estrangeiros foram receptivos e tornaram os 
brasileiros o centro das atenções. nas horas 
vagas, raíssa se juntava a outras jovens para 
aprender danças típicas dos outros países. a 
expressão corporal também ajudava a vencer os 
obstáculos do idioma.

“Por mais que não pareça, o espanhol é bem 
diferente do português. Mas eles nos ajudavam 
quando pedíamos para repetir o que diziam ou 
falavam mais devagar”, conta.

Novo roteiro

na volta para casa, os dois premiados 
trouxeram na mente experiências positivas 
e bons projetos.

“acredito que posso aplicar uma nova visão 
de vida, com mais persistência e inovação. 
aprendi a observar meu entorno, pensar nos 
problemas e ter mais confiança e atitude. 
Voltei com vontade de fazer a diferença”, diz 
raíssa. a estudante foi escolhida a Melhor 
achiever do primeiro semestre de 2013 e se 
destacou como diretora de marketing da 
chancarlô. a miniempresa fazia bijuterias de 
couro e tecido com a menor perda possível 
de matéria-prima. 

no programa Miniempresa, davi – o Melhor 
achiever do segundo semestre – foi o presidente 
da Bonecológico, que fazia bonecos de alpiste, 
garrafas Pet e outros materiais recicláveis. o 
objetivo do grupo era conscientizar da 
importância da limpeza do meio ambiente e do 
uso adequado da água.

EXpERiÊNcia

Palestrante do evento posa entre raíssa e davi

‘achievers’ latino-americanos de diversas delegações 
se reúnem para foto no Fie
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Para retribuir o que aprendeu, davi está ajudando a 
Junior achievement a reativar o nexa rJ, um núcleo 
de ex-achievers. “a experiência tem sido mágica. e 
essa é a forma que encontrei de agradecer as 
oportunidades excelentes que me foram oferecidas”, 
comenta o jovem. 

troca e incentivo

o caminho do empreendedorismo influenciou as 
escolhas profissionais de davi e raíssa, que prestarão 
vestibular neste ano. raíssa – que antes, desmotivada, 
pensava em cursar Biologia – mergulhou nos estudos 
para concorrer a uma bolsa de design em uma 
universidade privada no rio. davi também fez uma 
valiosa troca: o curso escolhido não será mais 
tecnologia da informação, e sim administração ou 
engenharia de Produção.

Leíse duarte, gerente de investimentos sociais da shell 
Brasil, explica que o patrocínio da viagem a córdoba 
segue o propósito da companhia de estimular 
empreendedores. “esta é a confirmação de que a shell 
acredita no empreendedorismo como opção de futuro 
para os jovens”, afirma. “o fórum é um momento de 
troca de informações. isso é bastante rico, 
principalmente para quem está começando, e um 
incentivo para que formem redes e consigam fazer 
conexões até fora do país”, conclui.

Laura Mariani, diretora executiva da Junior achievement 
no rio de Janeiro, acredita que as características de 
raíssa e davi são primordiais para qualquer 
empreendedor – e para os futuros achievers. “iniciativa, 
espírito empreendedor, comprometimento com o grupo 
e interesse em continuar envolvido nos projetos da Ja 
são quesitos fundamentais. tanto a raíssa quanto o davi 
têm essas qualidades e se diferenciaram”, sublinha. 

aprEndi a oBSErVar 
mEU EnTorno, 
pEnSar noS 
proBLEmaS E a TEr 
maiS ConFiança E 
aTiTUdE. VoLTEi 
qUErEndo FaZEr  
a diFErEnça

raíSSa panTaLEão, VEnCEdora do 
prÊmio dE mELhor ‘aChiEVEr’ do 
primEiro SEmESTrE dE 2013



dinâmiCa 
aproVada

PriMeiro siMULado do 
PLano de área da Baía de 
GUanaBara testa 
caPacidade de resPosta 
das eMPresas
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dinâmiCa 
aproVada

no dia 5 de junho, um alerta foi enviado às 33 empresas que operam na 
área de influência da  Baía de Guanabara. Todas foram acionadas para 
iniciar seus procedimentos de controle de riscos e danos ambientais depois 
de um choque entre duas embarcações causar um derramamento de óleo 
próximo ao píer mauá, na zona portuária do rio de Janeiro. a mancha se 
alastrava rapidamente, ocasionava incêndios e feria pessoas envolvidas. Só 
que tudo não passava de uma simulação para testar a capacidade de 
resposta do plano de área da Baía de Guanabara (paBG).

a ação foi organizada pelo instituto Estadual do ambiente (inea) e 
pelo Comitê Executivo do paBG, do qual a fábrica de lubrificantes da 
Shell – a icolub – faz parte. Trata-se do primeiro programa a integrar o 
plano nacional de Contingência (pnC), sancionado em 2013, e que 
determina responsabilidades de entes públicos e privados em casos 
de desastres naturais com petróleo.

o teste foi bem avaliado pelo grupo e serviu para coletar informações sobre 
os pontos fortes e o que deve ser melhorado no caso de uma situação real. 
pela primeira vez, foi posta em prática a integração dos planos de 
Emergência individuais (pEi) de todas as companhias envolvidas. 

a cooperação entre empresas e órgãos públicos foi considerada 
eficiente, como afirma o gerente-geral da icolub, andré Santana. 
“Conseguimos ver a materialização de algo elaborado desde 1990, 
depois de muitos investimentos e discussões. agora, temos claramente 
os cenários acidentais, estruturas organizacionais e as atribuições e 

as responsabilidades de cada um dos envolvidos. Tivemos a prova de 
que estamos bem estruturados”, afirma.

o supervisor de hSE da icolub, Leonardo Silva, também considerou 
positiva a ação: “Foi um bom simulado, tivemos muito sucesso dentro 
do que foi proposto. Criamos uma rede completa para aumentar a 
capacidade de resposta durante emergências”.

integração

o diferencial do paBG é o trabalho conjunto das empresas que atuam 
no entorno da Baía de Guanabara, que banha 15 municípios do rio 
de Janeiro. por isso, a integração é fundamental. antes da adoção do 
plano, cada companhia tinha uma brigada interna para combater 
eventuais danos ambientais. 

a partir desse plano, os recursos são contratados pelas companhias e 
colocados à disposição de todas, conforme a classificação de risco 
do acidente. a Shell participa do comitê que delibera sobre ações 
relacionadas à definição de modelos, treinamentos, estrutura, 
discussões técnicas e estrutura logística, entre outras questões.

“a icolub trabalha há muitos anos no plano diretor, seguindo uma 
diretriz da Shell com relação à segurança de todas as nossas 
operações. Fomos uma das empresas pioneiras na década de 1980 
a pensar em criar regras para garantir um local de trabalho seguro e a 
preservação do meio ambiente”, afirma andré Santana. 
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 história do PaBG

para impedir desastres ambientais na Baía de 
Guanabara, foi criado o decreto Federal 4.871/2003, 
que dispõe sobre a instituição de planos de área para o 
combate à poluição por óleo em águas onde há 
instalações portuárias.

o intuito foi integrar diversos planos de Emergência 
individuais para facilitar e ampliar a capacidade de 
resposta.  Lançado em 2013, o paBG foi o primeiro plano 
diretor para o combate a acidentes ambientais com 
derramamento de óleo. É também o primeiro a fazer parte 
do pnC, criado no mesmo ano para permitir a atuação 
coordenada de órgãos públicos e privados diante de 
acidentes desse tipo. 

teste simulou um acidente 
com duas embarcações, 
que ocasionou incêndios e 
derramamento de óleo

marCELo horn/ GoVErno do ESTado do rio dE JanEiro
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Tecido tecnológico não é primazia de uniforme de atleta 
olímpico ou jogador de futebol profissional. na Shell, os 
equipamentos de proteção individual (Epis) – que incluem 
botas, luvas e óculos especiais, entre outros itens – são tão 
importantes para quem trabalha na operação quanto as 
próprias ferramentas utilizadas. Eles ajudam a garantir a 
integridade física das equipes da icolub, a fábrica de 
lubrificantes, e das atividades offshore. 

os Epis são uma exigência da norma regulamentadora 06, 
do ministério do Trabalho e Emprego (mTE). Essa nr 
determina que é direito do trabalhador receber gratuitamente 
o Epi. o empregador deve adquirir o equipamento de 
proteção individual adequado ao risco de cada atividade. 
por sua vez, o trabalhador tem o dever de usá-lo conforme 
orientação e treinamento. a higienização e a manutenção 
do Epi é de responsabilidade do empregador.

para garantir a segurança dos empregados – um valor para a 
Shell – o time de hSE (health, Safety and Environment) procura 
oferecer os mais modernos equipamentos do mercado. 
recentemente, por exemplo, todos os macacões foram 
substituídos por modelos confeccionados com um tecido 
tecnológico, cujo fio não é quimicamente tratado. por isso, além 
de não haver restrição ao número de lavagens, a vestimenta 
retarda a propagação das chamas por mais tempo, em 
comparação com a utilizada anteriormente.

“a utilização de Epis adequados é fundamental para minimizar os 
riscos de cada atividade. na planta, há campanhas contínuas de 
esclarecimento sobre o uso correto e os benefícios da utilização 
desses equipamentos. não obedecer a esses critérios pode custar 
caro aos envolvidos na execução da atividade proposta”, explica 
o supervisor de Segurança da icolub, Eli Travasso.

“nossos equipamentos têm Certificado de aprovação do mTE. 
além do que é exigido pelas normas regulamentadoras, 
fazemos uma avaliação de riscos do ambiente de trabalho para 
selecionar os Epis necessários para o local”, completa adriana 
Gonzaga, técnica de hSE. Ela lembra que todo expatriado 
recém-chegado também precisa solicitar Epis que estejam em 
conformidade com a legislação brasileira. 

eQUiPaMentos de 
Proteção indiVidUaL 
GaranteM a 
seGUrança eM 
atiVidades de risco

modeRnAS
ARmAduRAS
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Macacões
a tecnoLoGia dos Macacões oFerecidos PeLa sheLL Foi recenteMente atUaLizada. 
as VestiMentas são Feitas coM UM tecido LiVre de trataMento QUíMico, QUe retarda 
a ProPaGação das chaMas, Mais LeVe e seM restrição ao núMero de LaVaGens.

oS epiS mAiS utilizAdoS 

caPacete coM JUGULar
ProteGe contra iMPactos e PerFUrações ProVenientes da QUeda de 
oBJetos e dos riscos do traBaLho eM aLta VoLtaGeM. É iMPortante QUe 
esteJa Preso aBaixo do QUeixo.

ócULos de seGUrança
Pode ser PanorâMico oU de PoLicarBonato. o PriMeiro ProteGe os 
oLhos contra PartícULas de Poeira eM sUsPensão e ProdUtos 
QUíMicos. teM sisteMa de VentiLação indireta, tirante eLástico Para 
aJUstar ao rosto e Visor antieMBaçante. o seGUndo ModeLo 
ProteGe contra iMPactos. É reVestido de esPUMa Macia, teM hastes 
aJUstáVeis e caMada de Proteção contra riscos, raios ULtraVioLeta, 
enerGia estática e eMBaçaMento.

Protetor circUM-aUricULar
ProteGe contra rUídos sUPeriores a 85 deciBÉis. a Banda 
coM VentiLação interna MiniMiza a Pressão exercida na 
caBeça e redUz a sensação de caLor e UMidade.

Protetor aUricULar tiPo inserção  
Pode ser Feito de esPUMa MoLdáVeL oU de siLicone.

LUVas
os ModeLos e os taManhos são diVersos. ProteGeM de QUeiMadUras 
e taMBÉM do contato coM ProdUtos QUíMicos.

Botas
a sheLL adotoU recenteMente o Padrão de Botas de coMPosite, Mais 
LeVes e conFortáVeis, QUe taMBÉM disPensaM as BiQUeiras de aço Por 
sereM ProdUzidas coM MateriaL Mais resistente. ProteGeM contra 
iMPactos, dão Mais aderência ao Piso e eVitaM entorses.
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eVento ProMoVido PeLa sheLL reúne esPeciaListas 
Para anaLisar a interdePendência de áGUa, 
enerGia e aLiMentos, FUndaMentais Para a 
soBreViVência do PLaneta

em 2050, com estimados 9 bilhões de habitantes, o planeta 
precisará equilibrar a crescente demanda energética e os limites dos 
recursos naturais disponíveis. a ligação entre energia, água e 
alimentos será tensionada ao limite e vai se tornar crucial para a 
elaboração de políticas públicas e do setor privado. esse elo 
inseparável entre os três elementos está entrando na pauta de 
especialistas e empresas – e foi o tema do evento impulsionando o 
Progresso Juntos (Powering Progress together), realizado pela shell 
em agosto, no rio de Janeiro, com o apoio do conselho empresarial 
Brasileiro para o desenvolvimento sustentável (ceBds).

a equação – batizada de stress nexus, ou nexo de interdependência 
– não tem solução simples. o mundo precisa de água para produzir 
energia; a energia é essencial para tratar e transportar água; e os 
alimentos necessitam de água e energia para serem produzidos. “a 
demanda global por energia poderá aumentar até 80% nos próximos 
50 anos, e 80% dessa demanda virão das cidades”, diz Wim thomas, 
chief energy adviser da shell, um dos principais palestrantes do 
evento: “Precisaremos adotar todas as formas de energia durante essa 
era de transição, incluindo as fontes alternativas”. 

atualmente, o mundo ganha, em média, 200 mil novos habitantes por dia. 
o crescimento populacional acelerado e o aumento do poder de compra em 
regiões mais pobres fazem aumentar a pressão sobre água, energia e 
alimentos. Membro do instituto de resiliência de estocolmo e professor de 
Meteorologia da universidade local, na suécia, Kevin noone diz que as 
soluções para esse impasse devem partir de todas as partes: do governo ao 
proprietário rural e envolver a empresa produtora de energia e o cidadão 
comum. “os países precisam conciliar interesses de diferentes setores. 
ninguém encontrará uma resposta concreta sozinho”, afirma.

dentro desse cenário, as empresas podem ser catalisadoras de inovações, 
pois têm mais flexibilidade para promover mudanças e experimentar 
soluções. “a shell está no Brasil há mais de cem anos. não podemos agir 
da mesma maneira como agíamos 30 anos atrás. Queremos estimular 
novas práticas que reduzirão nossos impactos”, afirma andré araujo, 
presidente da shell Brasil. “É impossível falar de eficiência energética sem 
falar de água e alimentos. são fontes interconectadas”, acrescenta.

Presidente da shell Brasil, andré araujo abre evento sobre 
nexo de interdependência

desde 2012, os eventos powering progress Together 
debatem os desafios energéticos do futuro com onGs, 
iniciativa privada e governos. no Brasil, o primeiro ppT 
– traduzido para impulsionando o progresso Juntos – foi 
realizado em agosto, no rio de Janeiro. aqui, o tema foi a 
polêmica equação entre água, energia e alimentos, 
chamada de Stress nexus (nexo de interdependência). a 
Shell já promoveu eventos do ppT em países como 
alemanha, Filipinas, Turquia e Estados Unidos.

de oLho no FUtUro

 pEpÊ FiG
U

Ero
a
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o nexo de interdePendência 

   Água – necessária para extrair e gerar energia

   Energia – necessária para tratar e transportar a água

   alimento – Precisa de água e energia para ser produzido

contexto no Brasil

além do painel principal – com a participação 
de Kevin noone, Wim thomas e Marina 
Grossi, sob a mediação da jornalista Leilane 
neubarth, da Globonews – o evento abordou 
os três pontos cruciais em sessões paralelas: 
água, energia e alimentos. especialistas 
debateram as principais questões em  
grupos mediados pelos jornalistas  
ana Lúcia azevedo, Flávia oliveira e 
agostinho Vieira, respectivamente.

em plena disputa por recursos hídricos entre os 
estados de rio de Janeiro e são Paulo, o painel 
sobre a água contou com a presença do diretor 
de articulação e comunicação da agência 
nacional de águas (ana), antônio Felix 
domingues. “em 2014, choveu 50% menos 
que no pior ano das últimas oito décadas, uma 
situação extremamente atípica. não adianta 
colocarmos a culpa apenas em um estado ou 
em um elemento da cadeia. Precisamos buscar 
a era da sustentabilidade”, afirma.

Já o professor do núcleo de Meio ambiente 
da Universidade Federal do Pará (UFPa), 
claudio szlafstein, lembra que o Brasil tem 
a maior reserva de água doce do mundo, o 
que o deixa em situação mais confortável 
em comparação com outros países. “a 
amazônia ainda é uma oportunidade de 
inovar em relação ao modelo aplicado nos 
últimos 500 anos. água é recurso, é modo 
de vida, é fonte de alimento, pode ser meio 
de transporte, entre outros atributos. essa 
região pode dar um grande exemplo para o 
mundo”, comenta o especialista.

o desperdício foi o principal tópico debatido 
no painel de alimentos, já que cerca de um 
terço de toda a comida produzida no planeta é 
jogada no lixo. Para o vice-presidente sênior 
da divisão américas da onG conservação 
internacional, Fabio scarano, o problema 
pode ser ajustado com melhoria na logística e 
com projetos de arquitetura urbana.

“o espaço urbano representa 2% da superfície do 
planeta e é responsável por consumir 75% dos 
recursos naturais. a agricultura urbana poderia 
reduzir a pobreza e o desperdício, pois o alimento 
chegaria fresco e mais rápido aos consumidores. 
essas iniciativas requerem treinamento e 
capacitação, para que os agricultores possam 
transformá-la em empreendimento”, sugere.

Para cultivar o que está na nossa mesa, a 
agroindústria utiliza mais de 70% da água 
doce consumida. segundo eduardo assad, 
pesquisador da empresa Brasileira de Pesquisa 
agropecuária (embrapa), a redução seria 
possível com a mudança no sistema de 
produção e a manipulação genética: “o 
problema é global, mas a solução é local. 

a tecnologia pode otimizar a produção 
e os agricultores devem ser incentivados 
a seguir esse caminho”.

o complexo mercado energético foi tema de 
outro painel. a falta de planejamento e 
estrutura do setor no Brasil torna ainda mais 
difícil a busca por novas fontes. “as saídas 
seriam a bioenergia e os biocombustíveis, 
que ainda são um desafio. É difícil haver 
investimento porque não há garantias de 
retorno do capital”, conta Weber amaral, 
professor da escola superior de agricultura 
da Universidade de são Paulo.

no Brasil, a principal fonte de energia são 
as hidrelétricas e, em segundo lugar, as 
termelétricas. Uma opção seria o gás 
natural, segundo robin Gaeta, presidente 
da shell Peru e diretor de LnG americas. 
“o desafio do Brasil é criar condições e 
estímulos para haver mais interesse e 
acesso a esse recurso. É importante 
desenvolver infraestrutura na cadeia para 
ter um mix de energia com maior 
participação do gás natural”, comenta. 

Relações
delicadas
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“o lançamento é sensacional. a bola atravessa o campo e para no 
peito do centroavante que, depois de vários lances de tirar o fôlego, dá 
um pique curto e chuta, estufando a rede do time adversário. e a 
torcida grita: ‘gol!!!!!’”

espectadores e fãs de futebol já viram ou ouviram lances como esse, mas 
poucos podem imaginar que tal dinâmica seja capaz de gerar 
eletricidade. essa “mágica” acontece no Morro da Mineira, no bairro 
carioca do estácio, desde o dia 10 de setembro, quando foi inaugurado o 
projeto a energia do esporte, com a presença do “rei” Pelé.

em um trabalho que durou pouco mais de quatro meses, o campo – que 
já existia – ganhou um novo gramado sintético e, sob ele, foram 
instaladas 200 placas capazes de converter em eletricidade a energia 
gerada pelo movimento dos jogadores durante o dia. essas placas são 
uma criação da start-up inglesa Pavegen, fundada em 2009 com o 
apoio do shell LiveWire, como é chamada a versão global do shell 
iniciativa Jovem. os refletores instalados ao redor do gramado também 
aproveitam a energia solar.

a energia do esporte conta com o apoio do instituto Pereira Passos (iPP), 
instituição ligada à Prefeitura do rio e responsável pelo relacionamento 
com a comunidade da Mineira por meio do programa rio+social. “a 
parceria da shell com o instituto Pereira Passos, a associação de 
moradores e a Pavegen transformou a ‘pelada’ local em uma ação 
sustentável. É o primeiro campo de futebol do mundo a utilizar essa 
solução”, enfatiza o presidente da shell Brasil, andré araujo. 

Para araujo, além de proporcionar uma tecnologia nova, o projeto é 
uma oportunidade de aproximar os jovens da ciência: “ao aproveitar 
a paixão e o interesse pelo futebol, temos o objetivo de capturar a 
atenção de jovens ao redor do mundo,fazendo com que eles pensem 
de forma diferente sobre energia e oportunidades de estudos e 
carreiras ligados à ciência”.

o projeto no Morro da Mineira faz parte de um programa global da 
shell chamado #makethefuture, cujo objetivo é inspirar jovens e 
empreendedores a não só perceber a ciência como uma profissão 
mas também ajudar a desenvolver soluções energéticas criativas para 
o futuro. este, por sinal, é o perfil do fundador e ceo da Pavegen, o 
inglês Laurence Kemball-cook, de apenas 28 anos de idade. em 
2011, ele recebeu o prêmio de empreendedor do ano pelo LiveWire 
do reino Unido. desde então, suas placas começaram a ser utilizadas 
em shoppings, escolas, aeroportos e estações de trem.  

moRRo dA mineiRA, no Rio, 
gAnhA o pRimeiRo cAmpo de 
futebol do mundo iluminAdo 
A pARtiR dA eneRgiA pRoduzidA 
peloS JogAdoReS

Por trás da tecnoLoGia
cada uma das 200 placas pesa cerca de 19kg e é 80% 
composta de material reciclado. instaladas sob o gramado, 
elas têm uma função específica: transformar os passos dos 
jogadores em energia.

o processo é simples: a energia cinética da pisada gera de 
2 a 6 watts. elas trabalham com conceitos físicos de 
piezoeletricidade, que cria tensão elétrica em resposta a 
uma tensão mecânica, e de indução eletromagnética, que 
produz força eletromotriz num corpo em um campo 
magnético. em um processo praticamente instantâneo, são 
convertidas em energia elétrica.

a energia produzida no campo é armazenada em um 
gerador. assim, os seis refletores são acesos à noite e 
permitem que o espaço seja usado nesse período.
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Ao ApRoveitAR A pAixão e o inteReSSe pelo 
futebol, temoS o obJetivo de cAptuRAR A 
Atenção de JovenS Ao RedoR do mundo

AndRé ARAuJo
pReSidente dA Shell bRASil

apesar de ser uma área destinada à prática de esporte, a função 
do campo da Mineira vai além da formação esportiva dos atletas. 
É nos gramados que os professores andré rodrigues e José de 
arimatéia formam cidadãos em um projeto de voluntariado que já 
dura mais de 20 anos.

Formado em educação Física, andré nasceu e cresceu na favela e 
foi motivado a iniciar a escolinha depois de observar a falta de 
continuidade de muitos projetos parecidos. Buscou formação 
profissional e hoje dá aulas de futebol para mais de 400 crianças 
da Mineira, cujas idades variam de 7 a 17 anos.

“nosso objetivo é tirar a criança da ociosidade, e o futebol é uma 
das poucas atividades do mundo com a qual se pode entreter uma 
criança usando apenas uma bola. o esporte é uma poderosa 
ferramenta de inclusão social”, ressalta o professor.

antes e depois: campo renovado mudou a 
autoestima da comunidade

Mais QUe FUteBoL

“sempre fui muito curioso. na prática, o campo de futebol 
é um experimento científico, pois é a primeira vez que as 
placas são aplicadas dessa forma”, explica Laurence. antes 
de se aventurar no futebol, a Pavegen ganhou destaque em 
outro esporte: em 2013, a empresa instalou as mesmas 
placas para produzir eletricidade a partir dos passos dos 
corredores da Maratona de Paris. 

a presença de Pelé no evento de inauguração foi muito 
festejada pelos moradores da comunidade. admirado 
por fãs de todas as idades, o atleta do século distribuiu 
autógrafos e posou com crianças que treinam futebol no 
local (leia o box “artilheiros do futuro”, na página 
seguinte). “o futebol tem passado por muitas inovações 
tecnológicas desde a última vez em que eu joguei. esse 
campo demonstra como feitos extraordinários tornam-se 
possíveis quando a ciência e o esporte se unem”, afirma. 
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times infantis e professores da 
Mineira posam com autoridades 

no lançamento do campo
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parceria que deu certo

na inauguração do campo, o coordenador do ipp, pedro Veiga, 
destacou que parcerias público-privadas dessa natureza trazem 
avanços relevantes para a sociedade. “Esse projeto fará uma 
diferença real no morro da mineira. além disso, suscita a 
necessidade de mudar nossa relação com a energia e nos dá uma 
nova visão sobre sustentabilidade”, diz. 

os primeiros passos do projeto foram dados em novembro de 2013, 
quando a Shell e o ipp começaram a triagem em campos de mais de 40 
comunidades. o morro da mineira foi selecionado pela forte 
integração da associação de moradores com a comunidade, “a 
legitimidade da governança local foi um dos principais fatores de 
escolha. o campo de futebol e a quadra anexa têm uma importante 
função nesse local. ambos têm uma longa história e são o ponto de 
encontro das pessoas”, explica Tita Tepedino, assessora de mobilização 
e parceria do rio+Social.

pedro paulo Ferreira, presidente da associação de moradores, 
enfatizou a transformação do cenário: “o campo estava em péssimo 
estado, e a última reforma tinha sido há cinco anos, quando 
recebemos a doação de um gramado sintético usado. Estamos muito 
felizes com essa realização, que revigorou a comunidade e também 
beneficiou o comércio no entorno”, disse. 

o campo de futebol do morro da mineira é o maior do complexo 
de favelas do São Carlos. ali, é realizado um campeonato que 
dura seis meses e conta com mais de 20 times de diversas 
comunidades, além de aulas de vôlei e eventos culturais. a quadra 
anexa é a sede do bloco mocidade Unida da mineira, que hoje 
tem cerca de 80 ritmistas. 

os moradores também terão papel fundamental no projeto e serão 
responsáveis pela preservação do espaço revitalizado, que terá 
manutenção garantida pela Shell durante cinco anos. “o resultado ficou 
muito bom e elevou a autoestima da comunidade. agora, está tudo do jeito 
que os moradores da mineira merecem”, resume pedro paulo. 

mayane micaele de Souza antonio, de 10 anos, chamou a 
atenção por ser a única menina no time de jogadores que 
recepcionou pelé. muito à vontade no campo que já lhe 
rendeu duas medalhas, ela aproveitou o contato com o “rei” 
em um dia que ficará marcado na memória.

mesmo com jeito de durona, mayane tem tratamento 
especial dentro do grupo: “outro dia, eu levei um empurrão 
e comecei a chorar. aí, o professor pediu para os meninos 
pegarem leve comigo”, conta a futura craque da mineira.

Fernando abreu de paula treina futebol, jiu-jitsu e vôlei na 
comunidade e sonha em ser “melhor que o pelé”. “Ele é o 
mestre do futebol, e hoje realizei um sonho. desde que vi o 
gol dele na final da Copa do mundo de 1958, virei fã”, 
conta o menino de 10 anos, feliz com a reforma do campo 
de futebol. “antigamente, a gente se machucava muito 
porque a quadra era cheia de pedras e buracos. hoje, 
podemos jogar e cair à vontade”, completa.

artiLheiros do FUtUro
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transFerências de óLeo 
GaranteM noVas conQUistas 
no ParQUe das conchas

Sucesso

parque das Conchas (BC-10), localizado na Bacia de Campos,  
celebra uma nova conquista: sua centésima operação de offloading. 
no dia 31 de julho, cinco anos depois do início da produção, um 
volume total de 86 milhões de barris foi transferido da FpSo Espírito 
Santo, a plataforma flutuante que opera no campo. 

a transferência de óleo para o tanker – chamada de “alívio”, no jargão do 
setor – é uma tarefa complexa. requer integração e foco de diversas empresas, 
incluindo a SBm (que opera a embarcação), de Shell Trading e de vários 
departamentos da Shell Brasil. “É um desafio que somente um time competente 
e focado poderia atingir. parabéns a todos os envolvidos”, diz Kent Stingl, 
vice-presidente de deepwater Brasil.

Também em julho, o time de BC-10 teve outra razão para comemorar: a 
primeira operação de “alívio” com um VLCC (Very Large Crude Carrier) no 
Brasil diretamente de uma FpSo. Em geral, durante esse tipo de operação na 
FpSo Espírito Santo, são transferidos 950 mil barris  de óleo para outra 
embarcação, o “navio aliviador”. o processo com o VLCC permitiu um 
carregamento de 1,8 milhão de barris, o que torna mais econômica a 
exportação de óleo para países distantes, como a China.

o parque das Conchas (BC-10) representa um marco na expansão e na 
comercialização, no Brasil, do óleo pesado produzido offshore. Em outubro de 
2013, foi entregue a Fase 2 do projeto, que aumentou a produção para 65 
mil barris por dia. Em consequência disso, operações adicionais de “alívio” 
são necessárias em um espaço de tempo menor, o que justifica a utilização de 
navios VLCC. a Fase 3 de BC-10 deverá ser entregue em abril de 2016. 

operacional
FPso espírito santo faz centésima 
operação de offloading

20 pRODuçãO
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German Burmeister 
explica planos para 
Libra, o maior projeto 
do pré-sal do Brasil

Visão 
panorâmica
Vice-Presidente de 
UPstreaM aMericas Para o 
caMPo de LiBra, GerMan 
BUrMeister Põe Foco totaL 
no Maior ProJeto de 
PrÉ-saL do MUndo

o argentino com ascendência alemã German Burmeister só tem um pensamento nas 24 horas 
do dia. engenheiro de petróleo, ele assumiu recentemente o cargo de vice-presidente de 
Upstream americas para o campo de Libra. É o responsável por todas as decisões da shell 
referentes ao projeto, desenvolvido em parceria com a Petrobras, que opera o consórcio, a 
francesa total e as chinesas cnPc e cnooc.

Burmeister entrou para a shell no rio de Janeiro, em 2001. nos últimos anos, porém, trabalhou 
em haia, na holanda, como vice-presidente de estratégia do Grupo. nesta entrevista, ele fala 
sobre os planos para desenvolver a maior área de pré-sal já descoberta no planeta.
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O maiOR DESafiO é DESENvOLvER O 
RESERvatóRiO Da maNEiRa maiS 
EficiENtE pOSSívEL

O time de Libra já foi montado, tanto a equipe 
que ficará na Shell como a que vai para a 
petrobras? todos começaram a trabalhar?

a maioria do pessoal já foi selecionada, mas ainda não 
está toda a postos. ainda há uma transição da equipe de 
houston que estava nos ajudando. a maior parte do time de 
governança ficará no rio. há muita gente que está vindo de 
fora e chegará em setembro ou outubro. no fim do ano, 
estará todo mundo aqui.

a equipe de governança de Libra vai  
trabalhar na Shell?

sim, mas teremos oito pessoas que trabalharão dentro da 
Petrobras, no Joint Project team. Vão trabalhar para a 
Petrobras, não para a shell. Ficarão na equipe de Libra, 
dentro da estrutura comandada pela anelise Lara 
(funcionária da Petrobras nomeada gerente  
executiva de Libra).

Eles vão defender os interesses da Shell  
dentro do consórcio?

não. as regras dos secondees (funcionários cedidos) são claras. 
Quando você trabalha numa joint-venture, seu coração fica voltado 
para a empresa para a qual está trabalhando. o fato de eles serem 
da shell é muito bom. Vão agregar valor aos processos da 
Petrobras, levar muita coisa que a gente faz bem para ajudar a 
Petrobras a lidar com um projeto da magnitude de Libra.

a petrobras montou uma estrutura parecida 
com a nossa?

a Petrobras fez uma coisa muito interessante. está 
tratando Libra como um projeto integrado, diferente do 
que normalmente faz. toda essa área de exploração, 
desenvolvimento e operações de Libra está debaixo de 
uma só pessoa, a anelise. Para a Petrobras, é uma nova 
maneira de operar.

O cronograma de atividades está  
dentro do previsto?

está ainda melhor do que previmos em 2013. no plano 
original da shell, os poços começariam a ser perfurados 
em 2015, e a Petrobras está perfurando dois em 2014, 
em agosto e em setembro. o primeiro poço é muito perto 
da área da descoberta. Vamos analisar os dados obtidos 
e ter uma posição para o primeiro grande investimento 
em Libra, no fim do ano que vem, que é a primeira FPso.

Onde fica o primeiro poço?

na porção noroeste, a cerca de 4 km a leste do poço 
descobridor de Libra. como a estrutura é  muito grande, foi 
dividida artificialmente em três compartimentos: noroeste, 
central e sul. o segundo poço fica na porção central. 
Vamos ver se o óleo que encontramos na porção nororeste 
está presente nos demais compartimentos. a probabilidade 
é muito grande, mas temos que perfurar para saber.
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todo mundo dA Shell que eStá em 
libRA Sente que é um pRivilégio 
tRAbAlhAR num pRoJeto deSSeS

Haverá também um poço de teste  
de longa duração?

esse teste é parte do compromisso do contrato de Partilha 
de Produção. ele começará, se deus quiser, no fim de 2016, 
quando sairá o primeiro óleo. o teste de longa duração é 
uma prática muito comum na indústria do petróleo. estamos 
falando de um barco grande, uma FPso, para fazer um 
teste de um ano. Vamos extrair uma quantidade significativa 
de óleo por dia e reinjetar o gás e o co2 que esse poço 
produzirá. Quando você faz isso por muito tempo, obtém 
muitos dados do comportamento do reservatório. com 
todos os resultados, teremos uma ideia de quantos poços e 
de quantas FPsos vamos precisar.

a petrobras já tem uma estimativa de quantas 
fpSOs serão necessários?

É muito difícil dizer agora o número certo. tem que perfurar 
e, com os resultados do teste de longa duração, decidir se 
serão 10, 15 ou 20. a gente acha que não serão menos de 
10 nem, provavelmente, mais de 15. Mas ainda é teoria.

a indústria nacional está animada para fornecer 
para Libra, mas não tem condições de atender a 
toda a demanda do projeto. como está sendo 
isso? vocês estão trabalhando junto com 
conteúdo Local?

conteúdo Local é um dos riscos, mas também uma grande 
oportunidade para Libra e para o Brasil. há tempo para que 

a indústria faça o que deve ser feito para atingirmos os 
requisitos de conteúdo Local do contrato. Mas isso não vai 
acontecer sozinho. teremos que trabalhar agora com 
Petrobras, parceiros e fornecedores para que, quando 
começarmos a fazer grandes investimentos em barcos, 
FPsos e sondas, os fornecedores tenham capacidade 
instalada para serem contratados.

conteúdo Local à parte, qual é o principal 
desafio de operar no pré-sal?

o maior desafio é desenvolver o reservatório da maneira 
mais eficiente possível. o grande desafio somos nós e a 
Petrobras, todos juntos, chegarmos ao valor de investimento 
requerido para maximizar o retorno para os acionistas.

a Shell opera no pré-sal há muitos anos em 
outros países. Quais são as características e as 
dificuldades para explorar o pré-sal no Brasil?

tanto a Petrobras quanto a shell têm muita experiência em 
deep Water, mas o desafio é a magnitude de Libra. Uma 
coisa é fazer uma FPso, como temos em Bc-10: Fase 1, 
Fase 2, Fase 3. em Libra, estamos falando de várias FPsos, 
além do número elevado de poços produtores e injetores, 
que será decidido depois do teste e do programa de 
exploração mínimo. a declaração de comercialidade tem 
que ser no fim de 2017, após uma intensa campanha de 
exploração. aí, teremos uma ideia melhor de como será o 
plano de desenvolvimento de Libra.

O primeiro óleo em escala comercial está 
previsto para 2019, 2020?

o primeiro óleo vai ser o que sair do teste que, se deus 
quiser, será no fim de 2016 ou começo de 2017. É uma 
data que pode mudar. o próximo óleo vai depender de 
quando decidirmos sobre a primeira FPso, que pode ser 
no fim desta década ou no começo da próxima.

Libra é o maior projeto em andamento no Brasil 
hoje. você dorme e acorda pensando nisso?

É o maior projeto do Brasil e um dos maiores do Grupo shell 
e da indústria global. todo mundo da shell que está em Libra 
sente que é um privilégio trabalhar num projeto desses. 
estamos agindo muito rápido. temos muito trabalho a fazer 
porque vamos começar a investir muito dinheiro. e, como 
todo mundo sabe, a gente tem processos muito claros, 
precisos, para obter dinheiro da companhia para investir.

a Shell está oferecendo alguma tecnologia 
pioneira para Libra?

ainda é muito cedo para dizer se vamos usar uma 
tecnologia ou outra. temos que obter muito mais dados 
para estudar e fazer o melhor para o desenvolvimento de 
Libra. Mas um dos nossos secondees, Keith Lewis, o mais 
sênior no JPt, será responsável pela área de applied 
technologies. Libra será uma boa oportunidade para 
investir em novas tecnologias. É tão grande que vamos 
poder experimentar muito. 



mudAnçAS de compoRtAmento podem evitAR tRAnStoRnoS e 
conStRAngimentoS em AmbienteS on e offline
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senhas, smartphones, tablets, redes sociais, armazenamento de 
arquivos em nuvem. a tecnologia está cada dia mais presente na 
nossa rotina. Mas estamos preparados para aliar tamanha oferta 
com a segurança das nossas informações?

em 2013, uma pesquisa da empresa de softwares de segurança 
Karspersky mostrou que 70% dos computadores no Brasil estão 
desprotegidos. segundo o estudo, vários dispositivos – como Pcs, 
smartphones e tablets – com acesso à internet devem ser 
igualmente blindados. “deixando apenas um equipamento 
desprotegido é o suficiente para criar uma rede insegura de 
dados e dispositivos”, destacou o texto.

Gerente de tecnologia da informação Upstream da shell no Brasil 
e na américa do sul, Marco tolomei define em poucas palavras o 
primeiro passo para se proteger:

“segurança da informação é tudo o que agrega valor, tanto 
para os negócios quanto para a vida pessoal. devemos 
selecionar o que queremos tornar público e o que devemos 
manter na esfera privada”.

com o rápido avanço tecnológico, os cuidados vão além dos 
documentos pessoais. ainda é válido proteger a identidade e o 
cPF, mas até o nosso corpo tem informações a serem preservadas.

“o sentido de informação hoje é muito amplo. Um claro 
exemplo é o fato de alguns bancos cadastrarem dados 
biométricos. hoje, focamos na senha do cartão de crédito, 
mas é bom imaginar como essa informação pode ser crítica 
daqui a dez anos”, reforça Marco.

Riscos nas redes

desde maio de 2012, o Grupo shell tem uma campanha global 
chamada think secure (em português, Pense de Forma segura), cujas 
ações reforçam nos funcionários a importância da segurança eletrônica 
– como bloquear o computador ao sair da estação. a ideia é que as 
recomendações não fiquem restritas aos escritórios, mas sejam aplicadas 
também fora da companhia.

“a principal questão é mudar o comportamento, e não as 
ferramentas. É termos consciência de que tudo pode ser evitado se 
agirmos da forma correta”, aconselha Fabiana Guimarães, 
coordenadora de Gerenciamento e segurança da informação da 
shell no Brasil e na américa do sul.

Uma das lições do programa interessa a quase todo mundo: como 
se expor nas mídias sociais. compartilhar informações sensíveis em 
redes como Facebook e Linkedin, pode se tornar uma fonte de 
problemas para seus usuários.

“não é para deixar de usar, mas é bom ter cuidado extra para a 
experiência ser positiva. atenção ao nível de privacidade, quem 
pode ver seu perfil, quais informações está postando. dados 
pessoais, posição na carreira, social, família... seus passos devem 
ser preservados”, conta Fabiana.

Marco completa: “a capacidade de processamento de dados vai 
aumentar, e isso pode ser usado de maneira diversa. Por exemplo, o 
Linkedin é um poderoso aliado para avaliar e recrutar pessoas, mas, sem 
atenção, pode até expor a empresa.” 

24 OLHO vivO
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fique ligAdo!

  cuidado com as redes Wi-fi –  
o acesso a esse tipo de conexão em locais 
públicos, como shoppings e aeroportos, 
também facilita o roubo de dados. evite 
acessar conteúdos confidenciais nesse tipo 
de conexão, como sua conta bancária ou 
redes sociais. 

  aparelhos eletrônicos em público 
– usar aplicativos de trocas de mensagem 
em tablets e smartphones em público 
também traz riscos, já que as pessoas ao 
seu redor podem ver informações 
sensíveis. A exposição também facilita o 
roubo do dispositivo. 

  Sites de compras ou bancos –  
Antes de usar sites de compras, pesquise 
sempre sobre a confiabilidade da 
empresa em questão. não use internet 
banking em computadores públicos ou 
redes desconhecidas. 

  uso de senhas – não use palavras ou 
datas em senhas. prefira códigos mais 
longos  que combinem letras e números. 
nunca forneça suas senhas para estranhos 
ou deixe-as anotadas.

A pRincipAl queStão é mudAR o compoRtAmento, e não AS 
feRRAmentAS. é teRmoS conSciênciA de que tudo pode SeR
evitAdo Se AgiRmoS dA foRmA coRRetA

fAbiAnA guimARãeS 
cooRdenAdoRA de geRenciAmento e SeguRAnçA dA 
infoRmAção dA Shell no bRASil e nA AméRicA do Sul
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BRaSiLEiRO tipO EXpORtaçãO

como foi sua trajetória na Shell?

comecei como estagiário de Finanças em 1997 e fui 
efetivado dois anos depois. sempre trabalhei com 
gerenciamento de projetos, seja em Varejo, exploração e 
Produção (e&P) e, atualmente, em Projetos e tecnologia 
(P&t). tenho muito orgulho de ter desenvolvido toda 
minha vida profissional na shell. 

Este é seu primeiro cargo no exterior. O 
que o atraiu nesta oportunidade? 

corri atrás dessa chance, pois Bangalore é o mais 
novo centro de P&t. aqui desenvolvemos 
tecnologia utilizada em todo mundo e atuamos 
nas fases iniciais de projetos na ásia. 

a índia e o Brasil têm culturas distintas. ao 
chegar, você passou por algum choque com 
essas diferenças? 

Vários! a falta de limpeza pública foi o primeiro 
aspecto que notei. também cometi uma gafe ao elogiar 
o novo visual de um colega, que havia raspado a 
cabeça. não sabia que fazia parte do ritual de luto 
pela morte de um parente. no ambiente de trabalho, 
muitos resistem a dizer “não”, mesmo sabendo que não 

cumprirão o prazo ou a qualidade acordados. aprendi 
a diferenciar o “sim” que é de fato “sim” daquele que 
significa “não”.

outra curiosidade é que muitos indianos pedem 
para tirar foto comigo nas ruas. na primeira vez, 
fiquei bem surpreso, mas agora me divirto.

você tinha alguma expectativa em 
relação ao país? 

Li apenas o guia interno da shell e conferi os 
índices socioeconômicos que me indicaram a 
realidade local. tudo depende da nossa atitude. 
Minha mulher e eu focamos nos pontos positivos 
– e são muitos – e nos mantivemos abertos a novas 
descobertas. somos muito felizes aqui e ficaríamos 
mais tempo se fosse possível.

Bangalore é a terceira cidade mais 
populosa da índia e a principal em alta 
tecnologia e telecomunicação. Essa 
prosperidade é notável?

sim, dada a quantidade de empresas multinacionais 
aqui, é enorme. a língua local – canará – só é falada por 
um terço da população, dada a quantidade de pessoas 

o PriMeiro carGo no 
exterior do enGenheiro 
de ProdUção GUstaVo 
MicheLetti Foi UM desaFio 
conQUistado coM 
LoUVor. há dois anos, eLe 
se MUdoU Para o 
seGUndo País Mais 
PoPULoso do MUndo coM 
sUa MULher, ciente das 
diFicULdades de 
adaPtação QUe 
encontraria. Mas a Vida e 
as oPortUnidades 
ProFissionais eM 
BanGaLore o 
conQUistaraM e, hoJe,  
seU deseJo É Ficar ainda 
Mais teMPo Por Lá

Caminhos da índia
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Gustavo é alvo de 
pedidos de fotos nas 
ruas da índia



pErFiL

Nome completo: Gustavo micheletti

idade: 39 anos

Local de nascimento: São paulo (Sp)

Residência atual: Bangalore (índia)

formação: Engenheiro de produção

cargo: Engenheiro Sênior de projetos - downstream

idiomas: português, inglês, espanhol e italiano

Onde já morou: primeiro cargo no exterior

do ponto de viStA pRofiSSionAl, é umA viA de 
mão duplA, em que Se ApRende A tRAbAlhAR em 
outRA cultuRA e  tAmbém enxeRgA eSpAçoS 
pARA deixAR SuA mARcA
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de outros estados e países. Contudo, 
a riqueza gerada ainda não é 
suficiente para vencer as 
necessidades básicas e de 
infraestrutura da população.

a princípio, qual foi a maior 
dificuldade na cidade? 

minha mulher já vivia há 15 anos nos 
EUa quando nos mudamos para a 
índia. Ela, como eu, sabia que não 
iríamos encontrar em Bangalore as 
mesmas coisas disponíveis no Brasil 
ou nos EUa. para se adaptar, ela se 
matriculou em muitos cursos e 
envolveu-se em atividades locais. 
Viemos com o intuito de fazer de 
Bangalore nosso lar.

Qual a maior diferença 
cultural entre o Brasil  
e a índia? 

as demonstrações públicas de afeto 
são inexistentes na índia. devemos  

lembrar que casamentos 
arranjados ainda são norma 
neste país.

vocês convivem com  
outros brasileiros?

desde o começo, nosso foco foi 
nos integrar ao máximo no 
ambiente local. Tivemos muito 
sucesso nesse ponto. a maioria 
de nossas amizades é com 
indianos. Se de partida 
procurássemos os brasileiros, não 
teríamos nos adaptado tão bem.

Qual foi a maior 
dificuldade  
de adaptação?

não tivemos dificuldades, mas 
aprender a língua local desde o 
princípio poderia ter nos 
ajudado. Como meus projetos 
são todos fora do país, não senti 
essa necessidade. por outro 

lado, aprender a cadência e o 
sotaque do inglês falado na ásia 
demandou muita atenção.

Do que mais sente falta  
do Brasil? 

dos amigos e da família. 
Também gostaria de ter estado 
no país para assistir à Copa do 
mundo nos estádios. 

Do que mais gosta na 
índia? O que 
recomendaria a  
um turista? 

adoro a história milenar, a 
religiosidade da população, as 
cores e os sabores. Taj mahal, 
Fatehpur Sikri e o Forte agra são 
monumentos históricos imperdíveis. 
para quem valoriza a 
espiritualidade, o Templo dourado 
dos sikhs, em amritsar, e, 
sobretudo, Varanasi, uma cidade 

sagrada hindu à beira do rio 
Ganges, são lugares 
emocionantes. para relaxar em 
frente ao mar e em meio ao verde, 
Goa é uma ótima sugestão.

pretende voltar a morar 
no Brasil algum dia? 

Tenho esperança de o negócio de 
E&p da Shell Brasil crescer e criar 
oportunidades para nós, que 
estamos no exterior. aqui em 
Bangalore seremos, em breve, 
1.500 funcionários com formação 
em engenharia, ciências exatas e 
tecnologia. Teremos novos 
laboratórios de ponta e área para 
implantação de plantas-pilotos para 
testes de novas tecnologias. Sei que 
a realidade em relação a custos e 
disponibilidade de pessoal 
qualificado é diferente, mas já somos 
operadores no Brasil e temos uma 
base de onde partir. 

Gustavo e daniella, sua mulher, posam com cachorro de estimação e 
estátua de Ganesha, um dos deuses indianos
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800
100

Países 

1aVião aBastecido a cada 

12 seGUndos  

noS AReS: númeRoS dA 
foRnecedoRA pARA o SetoR 
globAl de AviAção

aeroPortos 
anos de 

atUação
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Céu de 
brigadeiro
sheLL aViation É PreMiada  
coMo a MeLhor Fornecedora de  
coMBUstíVeis Para aViões do MUndo
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cONQuiSta

a excelência foi reconhecida. a Shell aviation recebeu 
o prêmio armbrust de melhor Fornecedor de 
Combusíveis para aviação do mundo de 2013/2014. 
a premiação é concedida com base no resultado de 
uma pesquisa internacional realizada pela consultoria 
armbrust aviation Group com empresas aéreas e 
fornecedores de combustíveis.

“o prêmio é uma prova de nosso contínuo 
comprometimento em entregar aos nossos parceiros de 
companhias aéreas um valor claro e diferenciado”, 
disse o vice-presidente da Shell aviation, Xinsheng 
Zhang, e completou:

“Ficamos muito gratos com esse voto de confiança de 
nossos clientes. isso nos motiva a continuar nossos 
esforços para fornecer serviços seguros e eficientes, ao 
mesmo tempo em que potencializamos nossa liderança 
tecnológica e a utilizamos como suporte em um 
mercado altamente competitivo.”

a Shell aviation é um dos maiores fornecedores globais 
de combustíveis e lubrificantes para aviação, com mais 
de um século de atividades. a empresa distribui 
combustíveis para cerca de 800 aeroportos em 40 
países, abastecendo um avião a cada 12 segundos. os 
clientes compreendem aeroportos, empresas aéreas e 
aviação executiva – como operadores de jatos 
corporativos – e aeroclubes.

além da linha de lubrificantes para aviação aeroShell, 
uma das mais completas do mercado, a Shell aviation 
tem um portfólio de marcas e produtos de qualidade 
comprovada, como graxas e fluidos hidráulicos. 
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a história da shell aviation começou em 
1909, quando o combustível da marca 
foi usado pela primeira vez no voo de 
Louis Blériot, que cruzou o canal da 
Mancha. nos anos seguintes, mais 
conquistas:  em 1919, a empresa 
abasteceu a primeira viagem de avião 
entre inglaterra e austrália, feita pelos 
irmãos ross e Keith smith, e em 1935, o 
voo de Jean Batten do reino Unido à 
américa do sul. Jean foi a primeira 
mulher a percorrer esse trajeto. 

a marca aterrissou no Brasil em 1913, 
junto com o início das operações da shell 
no país. em 1927, a companhia 
abasteceu o primeiro voo comercial 
brasileiro, entre as cidades de Porto 
alegre e rio Grande, no rio Grande do 
sul. a aeronave levou três passageiros e 
162kg de correspondência.

Voos aLtos
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saúde 

eVento aBorda a correLação entre os cUidados coM  
a saúde e a PreVenção de acidentes de traBaLho 

prevenir acidentes e cuidar da saúde. pela primeira 
vez, esses dois lemas se juntaram na Shell. de 21 a 25 
de julho, foram realizadas a Semana interna de 
prevenção de acidentes e a Semana Viva Bem. Logo 
na abertura, houve palestras com o gerente de 
Segurança operacional, moisés Costa, e o médico 
maurício Souza, gerente de Saúde para o Brasil e 
norte da américa Latina.

“Esclarecemos a ligação entre as duas iniciativas e o 
motivo da realização simultânea. a segurança começa 
com a atenção à saúde. Citamos a alimentação como 
um exemplo prático e oferecemos um brunch saudável 
após a palestra. Todo mundo gosta de comer bem, 
mas poucas pessoas têm consciência de que a comida 
pode ocasionar enfermidades”, explicou maurício.

Um flash mob também agitou o dia. dois atores 
vestidos de comissários de bordo distribuíram 
“passaportes para uma vida saudável”, com 
informações sobre os programas da Shell e espaços 
em branco para cada funcionário anotar suas 
atividades.  Em outro dia, agentes do detran falaram 
sobre a importância da Lei Seca e trouxeram 
cadeirantes – vítimas de acidentes de trânsito – para 
reforçar a incompatibilidade entre álcool e direção. 

“daqui para a frente, vai ser difícil desvencilhar a Sipat 
do Viva Bem. Foi uma experiência positiva para ambos: 
trouxe visibilidade e uniu forças”, destacou maurício.

Outras atividades

a semana teve cadeiras de massagem, minicheck-up  e 
até uma feira livre com frutas e legumes, para apresentar 
os benefícios da alimentação adequada. a sessão de 
encerramento foi uma palestra sobre o programa 
Equilíbrio, que oferece apoio psicológico, consultoria 
jurídica e financeira e assistência social a funcionários 
da Shell e seus dependentes. 

“montamos uma programação bem completa, e 
conseguimos mostrar que grandes mudanças começam 
com pequenas atitudes. inovamos no formato ao apostar 
na descontração para passar uma mensagem séria. Foi 
um sucesso”, avaliou Tiago Guarani, presidente da 
Comissão interna de prevenção de acidentes (Cipa). 
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agentes do detran falaram sobre inclusão de pessoas com deficiência e divulgaram 
os resultados da operação Lei seca no Brasil

Parte da equipe organizadora do Viva Bem
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ideias simples,  
rESULTadoS EFiCaZES

área de ti no BrasiL 
desenVoLVe soLUção Para 
ProBLeMa enFrentado Por 
GeóLoGos, GeoFísicos e 
PetroFísicos dUrante a 
caMPanha de PerFUração 
de Bc-10 Fase 3 
nem todo problema na indústria de petróleo e 
gás requer uma solução complexa. Um exemplo 
disso foi a ação desenvolvida por José 
manzano, information management & 
information Technology development & projects 
Business interface da Shell Brasil, para a 
campanha de perfuração da Fase 3 de BC-10.

no ano passado, o engenheiro eletrônico 
manzano – que sempre trabalhou em 
Tecnologia da informação na Shell – foi 
procurado por Grahem Buksh, BC10 Subsurface 
Lead, com um problema. Geólogos, geofísicos 
e petrofísicos envolvidos na campanha de 
perfuração precisavam acompanhar o processo 
pelo computador 24 horas por dia, sete dias 
por semana. mas não gostariam de ficar 
durante a noite e os fins de semana no 
escritório, já que uma campanha de perfuração 
pode levar vários meses.

os laptops existentes, móveis, têm uma tela 
relativamente pequena, em comparação com 
os monitores dos desktops. além disso, no 
escritório, esses técnicos trabalham com duas 
telas, o que não acontece em casa. por causa 
disso, durante a campanha anterior de 

perfuração – para a Fase 2 – o staff 
frequentemente ia ao escritório fora do 
horário convencional para analisar, em 
tempo real, o geosteering, que é a direção 
traçada para um poço a partir das 
condições geológicas. 

“nós perdíamos tempo conectando o 
computador, contactando a Schlumberger 
e depois entrando em contato com a nossa 
equipe para decidir o que fazer”, conta a 
geóloga priscila ribeiro.

a solução providenciada por manzano 
foi um kit doméstico de iT para cada um 
dos oito membros da equipe de 
subsuperfície. o kit continha um monitor 
de 23 polegadas, teclado, mouse e um 
ipad com os aplicativos da Schlumberger 
– interaCT and WebEx – para acessar os 
dados. “o ipad está conosco todo o 
tempo, e é muito fácil carregá-lo e até 
deixá-lo ao lado da cama, para 
podermos ver rapidamente o processo. 
podemos expandir a imagem no tablet e, 
se necessário, ligar o computador com o 
monitor grande. isso assegura que toda a 
equipe faça o monitoramento em tempo 
real e tome decisões mais rapidamente”, 
explica priscila.

“os usuários ganham mobilidade – já 
que podem levar o ipad para qualquer 
lugar – e um melhor ambiente para 
trabalhar em casa, com um monitor 
grande. Foi a primeira vez que fizemos 
algo do gênero. Focamos nas 
necessidades do usuário”, diz manzano.

a campanha de perfuração das fases 2 e 3 de 
BC-10 durou dois anos e meio, mas os oito kits 
foram usados entre dezembro de 2013 e agosto de 
2014. “durante o geosteering, temos que monitorar 
constantemente o caminho do poço e decidir se 
precisamos fazer ajustes no plano original: ir mais 
fundo, mais raso ou mudar o ângulo. Temos que ver 
os dados com precisão e rapidamente, o que não 
é possível em um laptop. quando um membro da 
equipe tinha que vir para o escritório fora do horário 
de trabalho, isso tinha impacto negativo na vida 
pessoal dele e o expunha a riscos de hSSE (health, 
Safety, Security and Environment), porque precisava 
se deslocar sozinho tarde da noite”, conta Buksh.

priscila concorda, e vê vantagens proporcionadas 
pelos kits. “do ponto de vista de segurança, não 
precisamos mais vir à sede em horários não 
convencionais, evitando o deslocamento e a 
exposição a riscos. E também temos um  
ambiente de trabalho mais confortável e 
ergonômico em casa, com um monitor maior, 
teclado e mouse. agora, todo mundo vê a  
mesma imagem com a mesma qualidade,  
e podemos falar um com o outro a qualquer  
hora para tomar uma decisão”, diz.

Buksh sintetiza o ganho com uma expressão: 
“Equilíbrio entre trabalho e vida profissional”.  
“Foi um grande exemplo de trabalho em equipe 
entre muitas disciplinas e de grande apoio ao 
cliente dos nossos colegas de Ti”. 



Como enfrentamos o aumento da demanda energética do mundo hoje e no futuro? Essa é uma questão 
complexa, sem uma resposta simples. Além de contar com a colaboração de todos, será fundamental 
desenvolver um mix de energias diferentes e sustentáveis. Na Shell, há 25 anos trabalhamos com escolas 
e universidades de todo o mundo no projeto Shell Eco-Marathon, uma competição inovadora que desafia 
estudantes a projetarem, testarem e pilotarem veículos mais econômicos. O recorde atual da maratona 
é de 3.771 km percorridos com o equivalente a um litro de combustível – um número impressionante, 
mas que esperamos superar este ano. Esse é um exemplo de como estamos trabalhando juntos para 
desenvolver um mix de energias para o nosso futuro.

Vamos ampliar o mix global de energia.

Vamos juntos.
www.shell.com.br/vamosjuntos

Vamos abastecer a imaginação 
deles para criar soluções 
mais inoVadoras.
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