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Gerente de Tecnologia fala da parceria com
montadoras para desenvolver produtos de ponta
Concha de bronze
Prêmio Shell de Teatro reconhece
os melhores profissionais de 2014
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EDITORIAL

Otimização é a palavra da vez na
Shell Brasil. A empresa está revendo
seus processos internos para melhorar
os resultados e tornar o trabalho
ainda mais eficaz. Na sede, na Barra
da Tijuca, as mudanças estão em
curso e foram estimuladas pelo “Go
Deep”. Trata-se de um projeto que
busca alcançar a excelência
corporativa, por meio da reunião de
diversas áreas para reestruturar
procedimentos essenciais.
Na Ilha do Governador, o Projeto
Blue reformulou o processo
produtivo e a estrutura corporativa
da fábrica de lubrificantes e trouxe
sobretudo benefícios financeiros
para a companhia. E, por falar em
lubrificantes, a entrevistada desta
edição é a gerente de Tecnologia
para a América Latina. Simone
Ferreira destaca as vantagens do
Shell Helix Ultra e a parceria da
Shell com montadoras para
desenvolver produtos mais eficientes
e menos poluentes.
Nesta edição, você também vai
conhecer os funcionários foliões. É
gente que, no carnaval, veste a
fantasia e aproveita uma das festas
mais famosas do mundo.
Boa leitura!
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rápido

Elas querem
chegar lá
Os dois anos de comemoração do
relançamento da Shell Women’s
Network Brasil contaram com a
presença de uma convidada
especialista em integração e
diversidade. A advogada Silvia
Fazio, diretora-presidente da
ONG W.I.L.L. (Woman In
Leadership in Latin America –
Brazil), apresentou números que
mostram ainda a disparidade
entre os gêneros, principalmente
no mercado de trabalho.
“Embora 52% da população
mundial sejam mulheres, só 8%
estão no topo do mercado de
trabalho, em todos os setores. E,
enquanto na Itália, por exemplo,
20% das CEOs são mulheres, no
Brasil são só 3%”, disse ela.
“Além disso, no Brasil, as
mulheres recebem em média
28% menos que os homens em
cargos equivalentes.”
A presidente da SWNB, Valéria
Kompen, destacou que o objetivo da
rede é justamente capacitar as
mulheres da Shell para que elas
possam progredir na companhia.
“Está provado que o aumento da
diversidade e do número de mulheres
produz resultados melhores”,
lembrou ela. Só no ano passado, 54
funcionárias participaram dos
“Mentoring Circles”; e 101, dos
“Leadership Lunches”.
Milena Martins, vice-presidente
de Recursos Humanos para o
Brasil e América Latina, lembrou
que, para as empresas, integrar
as mulheres não é apenas uma
questão de diversidade, mas
também de resultados financeiros.
“Não dá para ignorar que
metade dos consumidores do
mundo é mulher. Para a Shell,
abrir as portas para elas faz parte
do negócio”, afirmou.
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Um encontro com a liderança
da SWNB marcou o segundo
aniversário do relançamento
da rede
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Mão na roda
A Shell e a Hyundai se uniram para levar aos motoristas um
check up automotivo por meio do programa Before Service
(BS). A iniciativa, que abrange carros de todas as marcas,
oferece uma revisão rápida que analisa 15 itens, entre eles
nível de óleo, bateria e desgaste das correias. Ao
proporcionar esse serviço, ambas as empresas também
divulgam o lubrificante genuíno de todos os modelos HB20
vendidos no Brasil: o Shell Helix Hyundai.

Marcelo Mofati (no centro) durante o 2º Seminário de Divulgação
de Oportunidades de Negócios, em Macaé

Presença
em Macaé
Depois de participar de encontros
que reuniram mais de 400
pequenos e médios empresários
em Minas Gerais, Santa Catarina,
Espírito Santo e Rio Grande do
Sul, a Shell esteve em Macaé (RJ),
no dia 27 de janeiro, para o 2º
Seminário de Divulgação de
Oportunidades de Negócios.
Promovido pelo Sebrae e pela
Organização Nacional das
Indústrias do Petróleo (Onip), o
encontro debateu o funcionamento
da cadeia de suprimentos e o
desenvolvimento do mercado local
de fornecedores.

“Para que o veículo se mantenha em perfeito estado,
pedimos que algumas regras sejam seguidas. Não
poderíamos deixar de lado a questão do lubrificante. Por
isso, procuramos uma empresa para desenvolver um
produto de altíssima qualidade, e a Shell foi escolhida”,
afirma Fernando Espirito Santo, gerente da área de
pós-venda da Hyundai.
Para a realização do BS, foram montadas estruturas em
lugares estratégicos em dez cidades brasileiras: São Paulo,
Salvador, Recife, Natal, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Curitiba, Florianópolis, Piracicaba e Ribeirão Preto. A
ação, que continua em 2015, abrangeu mais de 4 mil
veículos em 2014. Durante os 17 eventos organizados ao
longo do ano, a Shell forneceu aproximadamente 4 mil
brindes, como squeezes e bolsas térmicas.
Luiza Botelho, especialista de Marketing para Montadoras e
Concessionárias da Shell Brasil, fala da parceria entre as
marcas: “O relacionamento do Grupo com a Hyundai é
bastante consolidado. Em 2012, essa parceria foi estendida
ao Brasil e tem trazido resultados expressivos.
Desenvolvemos um produto premium exclusivo, o Shell Helix
Hyundai. Além do Before Service, patrocinamos outros
programas da montadora, como a equipe mundial de rally
– a Hyundai Motorsport – e o Skill Olympics, competição
entre os prestadores de serviço da empresa”.

Representaram a Shell Brasil o
gerente de Desenvolvimento de
Mercado de Fornecedores,
Marcelo Mofati, e o analista de
Mercado de Fornecedores, André
Eller. Em sua apresentação, Mofati
destacou a criação, em 2010, de
um time brasileiro especialmente
dedicado a conteúdo local e
detalhou as operações offshore da
Shell no país.
“Trabalhamos em projetos de
longo prazo, sempre pensando
em métodos inovadores de
geração de energia. Alguns
deles são elaborados com quase
15 anos de antecedência”, disse
o executivo.

Parceria da Shell com a Hyundai levou o Before Service a várias cidades.
Na imagem, a ação em Ribeirão Preto (SP)
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Funcionários da Shell
aproveitam o carnaval para
vestir a fantasia e desfilar em
blocos e escolas de samba
Folião de verdade trabalha duro durante o ano para
aproveitar a chegada do carnaval. A afirmação vale
tanto para os integrantes de escolas de samba – que
passam praticamente os 12 meses nos barracões
preparando o desfile – quanto para quem tem um
trabalho convencional e sonha com o dia de vestir a
fantasia para a festa.
Como muitas empresas, a Shell tem um grupo de
funcionários foliões. Para a assistente de HSSE
Elisângela Borges, desfilar na Sapucaí é uma realidade
há 10 carnavais. Este ano, ela saiu em duas escolas do
Rio: a Alegria da Zona Sul, do Grupo de Acesso, e a
Grande Rio, do Grupo Especial. Ela descreve a
experiência como inesquecível e diz que estar na
avenida é sua grande paixão.

Ô abrealas…
Shell World brasil | notícias shell
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carnaval

1. Luísa Galvão 2. Rosário Veras 3 e 4.
Simone Santos 5. Luísa Galvão (no
centro, com penas vermelhas) 6. Denise
Santos 7. Elisangêla Borges com a
família 8. Simone e Lígia Guimarães

Elisângela já marcou presença em desfiles da
Vila Isabel, da Imperatriz Leopoldinense e da
Caprichosos de Pilares, entre outras. Mas
confessa: sua verdadeira torcida vai para o
Salgueiro. E, embora tenha pisado tantas
vezes na avenida, ainda não desfilou pela sua
escola do coração.
Já a assistente de Logística Simone Santos
pisou na avenida pela primeira vez em 2006,
pela Beija-Flor. Porém, em 2014, desfilou pela
escola do coração: a União da Ilha, na ala da
comunidade, fantasiada de princesa. Na
ocasião, a escola ficou entre as campeãs – o
que fez Simone desfilar duas vezes. “É muita
emoção, e passa muito rápido”, diz ela,
acrescentando que o que mais a impressiona
no carnaval é o luxo dos desfiles.
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Um pouco de história
O primeiro desfile de carnaval na cidade do
Rio aconteceu em 1932, na Praça Onze.
Passados mais de 80 anos, muita coisa mudou,
entre elas a criação da Passarela Professor
Darcy Ribeiro, mais conhecida como Sapucaí.
A passarela do samba, que hoje abriga cinco
dias de desfiles e tem capacidade para mais de
75 mil pessoas, transforma-se, todos os anos,
em um grande palco para as 27 escolas,
formadas por milhares de integrantes.
Neste ano, um desses integrantes foi a gerente
de Comunicação Corporativa, Simone
Guimarães. Além de desfilar pela Unidos da
Tijuca, ela conseguiu uma fantasia para que sua
mãe a acompanhasse no desfile das campeãs.
“Foi uma oportunidade única. Atravessamos a
avenida juntas e ela ficou encantada com a
vibração e a empolgação das pessoas”, conta.
Simone já havia desfilado outras vezes pela
Beija-Flor e deu sorte: em todas elas, a escola
levou para casa o título de campeã.
Entre serpentinas e lantejoulas
Toda essa magia não surge do nada. A festa exige
muita pesquisa histórica, criação de sambaenredo, montagem de fantasias e carros
Shell World brasil | notícias shell

alegóricos, definição de alas, coreografias e
intermináveis ensaios. A analista administrativa
Renata Gomes, antes de entrar para a Shell,
ajudou a construir os desfiles do Salgueiro entre
1995 e 1998. Na época, ela cursava a faculdade
de Design de Produtos e foi assistente dos
carnavalescos Fábio Borges e Mario Borriello.
“Minha principal função era tentar aproveitar o
carro alegórico do carnaval anterior, mexer o
mínimo possível na estrutura de ferro, que é a
mais cara, para acomodar a nova criação.
Além disso, eu tinha que verificar altura e
largura do carro alegórico, para que ele
coubesse na avenida. Na hora do desfile, eu
organizava as alegorias”, lembra.
Até hoje, o carnaval tem grande importância para
Renata. Na semana anterior à festa, ela decorou
com serpentinas e máscaras todo o setor de Contas
a Pagar, na Controladoria da Shell.
Bloco na rua
Além das escolas de samba, os blocos de rua
– 456 ao todo, em 2015 – também atraem
uma multidão de mais de 2 milhões de
pessoas por ano. Há 10 anos, a analista de

Excelência Operacional Luísa Galvão
costuma pular de bloco em bloco e rodar a
cidade acompanhada de um grupo de
amigos. Ela sai de casa às 9 da manhã e só
volta às 10 da noite.
“O que eu mais gosto é estar com os amigos neste
clima de brincadeira. O mais divertido é ver as
fantasias criativas das pessoas. Algumas são tão
bem feitas que eu imagino que a pessoa tenha
passado o ano todo pensando nela”, diz.
O consultor de Vendas Luiz Oliveira nunca tinha
brincado carnaval até completar 19 anos. Mas,
depois de fazer intercâmbio no México, voltou
com “sede de brasilidade” e passou a aproveitar
a folia carioca. “Foi amor à primeira vista”,
lembra. Mas ele só se rendeu às fantasias neste
ano, quando saiu com adereços todos os dias. De
xerife à reprodução de “memes” da internet, Luiz
reuniu muitas histórias para contar: “O carnaval
é uma oportunidade para que as pessoas deixem
as amarras de lado e se sintam livres. Nós já
vivemos em uma sociedade na qual tudo é
moldado, onde somos julgados o tempo todo. Eu,
particularmente, saio do carnaval todos os anos
uma nova pessoa”.
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Daqui não saio! Daqui ninguém me tira!
A gerente de Categoria de Compras Denise Santos só passa o carnaval no
Rio. Neste ano, decidiu sair só nos blocos, mas ela já desfilou na Império
Serrano, na Imperatriz Leopoldinense e na Acadêmicos da Rocinha. Nos
desfiles, ela conta, é preciso bastante energia para atravessar o
sambódromo, e o requisito básico é uma fantasia leve. Em 2014, ano em
que perdeu o pai, ela não desfilou, mas viu o desfile na Sapucaí.
“Eu nunca tinha assistido ao desfile antes. Foi muito emocionante.
Da avenida, eu sempre me perguntava se as pessoas sentiam a
energia que eu desejava passar. E nessa oportunidade tive a prova
de que é possível”, afirma.
O estagiário de Desenvolvimento de Mercado Fernando Pedroso
decidiu fazer diferente neste ano. Em vez de ficar no Rio, ele passou o
carnaval em Ouro Preto (MG), cidade histórica que também reúne
muitos foliões. Já a assistente administrativa do setor de Controles da
fábrica de lubrificantes, Rosário Veras, divide seu coração de foliã
entre sua cidade natal, Parnaíba (PI), e o local onde mora há mais de
30 anos, o Rio de Janeiro.

Na Cidade Maravilhosa, ela tem lembranças especiais do Bloco
Pitoresco da Ilha do Governador, conhecido como “Bloco da Shell”,
porque reunia funcionários que trabalhavam até o meio-dia no sábado
pré-carnaval. Depois do expediente, eles pegavam os instrumentos
musicais e saíam pelas ruas do bairro. “Quando comecei a participar,
o bloco já tinha 40 anos de existência. Era marcante porque abria o
carnaval da Ilha. Chegou a reunir aproximadamente duas mil
pessoas”, lembra.
Órfã do bloco, que acabou em 2004, Rosário decidiu passar o carnaval
em sua cidade natal e ter um bloco para chamar de seu. Em dois anos, a
folia já reuniu 400 pessoas e até hoje, mais de 10 anos depois, envolve
toda sua família: o cunhado vende as bebidas, a irmã costura os abadás,
marido, filha e o neto participam com empolgação. Para ela, o ponto
alto da diversão é se fantasiar para brincar com todos: “No Nordeste, as
pessoas são meio tímidas para sair fantasiadas na rua, ainda mais uma
senhora como eu. Mas eu saio mesmo, animo todo mundo e gosto de
distribuir brindes pelo bloco. Assim, vamos fazendo a festa!”.

Shell World brasil | notícias shell
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Jiffy Lube
em números

01

Pit
stop

Jiffy Lube chega ao Brasil com
conceito simples e inovador

02

A Jiffy Lube preza a agilidade e
tem como diferencial realizar
o serviço em menos
de 20 minutos
Aline Barbosa,
gerente de Novos Negócios

Depois de 35 anos de atuação bem-sucedida nos
Estados Unidos e no Canadá, a Shell decidiu trazer
para o Brasil a Jiffy Lube, uma rede especializada
no serviço de troca de óleo. As duas primeiras
lojas já foram inauguradas no primeiro trimestre e
mais uma abrirá em abril, na cidade de São José
do Rio Preto (SP). Essas lojas servirão como
laboratório para observar os possíveis ajustes e a
viabilidade econômica do negócio. A intenção é
chegar a mais de 200 lojas no país até 2018.

1. A equipe responsável pelo projeto:
Gabriel de Menezes, Aline Barbosa e
Guilherme Abreu (da esq. para dir.)
2. Demonstração do serviço durante a
festa de lançamento da Jiffy Lube no Brasil

Shell World brasil | notícias shell

A oferta é focada em três pilares:
qualidade, agilidade e profissionalismo.
Ao realizar a troca de óleo, o cliente
automaticamente ganha uma revisão
completa do veículo, que inclui itens como
complemento do nível de fluidos,
verificação de itens importantes como os
filtros, além de cortesias como calibragem
dos pneus, aspiração do interior do carro
e limpeza de janelas e retrovisores. As
lojas também oferecem uma série de
outros serviços complementares.
“O cliente paga por uma troca de óleo e
leva muito mais que isso. Tudo em um
ambiente superconfortável para os
clientes”, resume Aline Barbosa, gerente
de Novos Negócios da Shell.
Ela destaca outra característica da
marca: a agilidade. “Uma troca de óleo
comum pode levar o dia inteiro em uma
concessionária, por exemplo. A Jiffy
Lube preza a agilidade e tem como
diferencial realizar o serviço em menos
de 20 minutos. Isso é possível graças a
uma equipe altamente capacitada, que
realiza os serviços simultaneamente,
como em um pit stop”, compara.
Toda a equipe recebe treinamento em
mecânica geral e está apta para identificar
possíveis problemas nos veículos e tirar
dúvidas técnicas dos clientes. “Além de
inovar com o primeiro lubrificante feito de
gás natural no mercado brasileiro,
queremos inovar também oferecendo o
melhor serviço de troca de óleo”, afirma
Guilherme Abreu, gerente de Varejo
responsável pelo projeto.

35 anos

de atuação na América do Norte

de 2.000 lojas

Mais
nos EUA e no Canadá

2 lojas

em
operação no Brasil e mais 1
prevista para abril na fase piloto
Expectativa de abrir mais de

200 unidades
no país até 2018

Serviços em menos de

20 minutos
Equipe de 3 pessoas
trabalhando em cada carro por vez

Resultados positivos
No dia 5 de março, um evento em São
José do Rio Preto marcou o lançamento
da marca no Brasil. Mais de 150
formadores de opinião puderam
conhecer a oferta de Jiffy Lube e
assistiram a uma demonstração do
serviço. Na ocasião, a troca de óleo e os
serviços adicionais foram realizados em
menos de oito minutos.
O bom desempenho também se traduz
nos números. Em pouco mais de um mês
de operação, a Jiffy Lube já faz em
média três vezes mais trocas de óleo por
dia que a rede de postos Shell no Brasil.
“Os resultados também superaram
nossas expectativas em relação ao mix
de produtos. Os lubrificantes premium
representam 95% das vendas de Jiffy
Lube, o que reforça nossa visão de
transformar as lojas em um importante
canal de vendas de produtos premium.
Além disso, temos recebido respostas
muito positivas dos clientes em nossa
pesquisa de satisfação”, avalia a gerente
de Novos Negócios.
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reconhecimento

O exercício de resposta à emergência em São Francisco de Itabapoana teve
repercussão positiva na comunidade local

Duas iniciativas brasileiras foram
premiadas na edição de 2014 do
CEO’s HSSE & SP Awards, entregue
anualmente por Ben van Beurden
para as melhores práticas em Saúde,
Segurança, Meio Ambiente e
Performance Social. O prêmio,
concedido pelo Grupo Shell,
reconhece os projetos que
identificam e mitigam os riscos de
HSSE & SP das operações e/ou
impactam positivamente as
comunidades locais.
O exercício de resposta a
emergência em São Francisco de
Itabapoana (RJ) recebeu Mérito
Especial na categoria Excelência em
Meio Ambiente e Performance
Social. O Permit to Work (PTW –
Permissão para Trabalhar),
realizado durante a Fase 3 do
Parque das Conchas (BC-10),
ganhou na categoria Do the Right
Thing (Faça a coisa certa).

esforços
recompensados
Projetos da Shell Brasil recebem
prêmio do CEO Ben van Beurden

O treinamento em São Francisco de
Itabapoana (RJ) teve forte impacto na
comunidade. A ação durou cinco
dias, com exercícios teóricos e
práticos. A simulação de um
vazamento de óleo da sonda Noble
Bully II, em BC-10, foi realizada no
último dia. A Shell treinou 142
pescadores locais para que eles
também atuassem em uma situação
de emergência. A companhia
disseminou conceitos sobre
segurança e proteção do meio
ambiente, reciclagem do lixo,
importância de não sujar as praias e
de usar os Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). Além de capacitálos, a Shell deu uma ajuda de custo
aos pescadores e os assessorou para

que regularizassem a situação de seus barcos na
Capitania dos Portos.
André Almeida, gerente de HSSE para Exploração
na América Latina, explica que a companhia fez
uma espécie de consultoria para esses
trabalhadores. “Nós introduzimos a mentalidade
do trabalho seguro e do cuidado com o meio
ambiente. Essa era uma comunidade com poucas
oportunidades e que valorizou muito a nossa
iniciativa. Chegamos a receber uma moção de
aplausos da Câmara de Vereadores”, conta.
Sobre o prêmio, André se diz honrado: “Já
estávamos satisfeitos com o resultado na prática. A
premiação foi um adicional para mostrar que
estamos no caminho certo e que nossas operações
geram benefícios para as comunidades locais”.
Incentivo às práticas seguras
Já o principal objetivo do PTW foi perfurar os
novos poços da Fase 3 de BC-10 com
qualidade, custo, segurança e prazo esperados,
meta conquistada 134 dias antes da data
prevista, com sobra no orçamento e nenhum
acidente. A preocupação inicial durante a
campanha de perfuração foi a falta de
familiaridade da equipe com a sonda Noble
Bully II, recém-chegada ao país.
Para mudar esse cenário, a companhia enviou
diversos membros do time a um estaleiro em
Cingapura, onde conheceram o equipamento e
receberam treinamento para operá-lo. O
incentivo às melhores práticas veio por meio da
premiação Goal Zero Hero, entregue
mensalmente pela gerência do projeto ao
funcionário de destaque em HSSE.
O gerente-geral de Operações em Poços,
Suheyl Ozyigit, conta que já havia recebido
outros prêmios, mas este teve um sabor especial
por ter sido entregue pelo CEO. “Todo
reconhecimento é bem-vindo. De alguma forma,
temos a impressão de que nosso projeto obteve
resultados especiais”, diz.
Shell World brasil | notícias shell
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Sangue

nobre

Simone Ferreira fala do
lançamento brasileiro do
lubrificante revolucionário
feito a partir de gás natural

Com 20 anos de Shell, a engenheira química Simone Ferreira, gerente de Tecnologia de Lubrificantes
para a América Latina, tem tido uma agenda bastante cheia em eventos com clientes, distribuidores,
imprensa e funcionários. Tudo isso por um excelente motivo: o lançamento no Brasil e na América
Latina de “uma revolução em lubrificantes”: o novo Shell Helix Ultra com tecnologia PurePlus,
lubrificante feito a partir de gás natural.
Temos visto cada vez mais as empresas de
óleo e gás investirem em tecnologia. Por quê?

Qual a diferença do Shell Helix Ultra com tecnologia PurePlus para
os outros lubrificantes?

As empresas com liderança tecnológica como a
Shell precisam estar sempre antecipando as
tendências futuras do mercado em que se inserem.
No caso de lubrificantes automotivos, a Shell
trabalha em colaboração e parceria com vários
fabricantes de veículos, as chamadas OEMs
(Original Equipment Manufacturers). Os fabricantes
precisam oferecer veículos cada vez mais potentes,
com maior economia de combustível e que atendam
às crescentes demandas ambientais de emissões de
gases poluentes. O lubrificante é parte integrante
desse processo, ele é o “sangue” do veículo. O
que a Shell tem feito é não apenas
desenvolver um lubrificante para o motor e
sim trabalhar em parceria com o
fabricante em seus projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento, desde a concepção até
a produção. Enquanto a montadora está
projetando o veículo, a Shell está
desenvolvendo em parceria o melhor
lubrificante para proteger o motor e o
meio ambiente.

A tecnologia Pureplus é um passo à frente em relação aos produtos sintéticos padrão
na indústria de lubrificantes. O óleo básico proveniente da conversão Gas-to-Liquids
(GTL) é cristalino, com estabilidade térmica e grau de limpeza incomparáveis. Mesmo
nos motores mais exigentes, o Shell Helix Ultra com Tecnologia PurePlus oferece
proteção e desempenho superiores. Por isso, é o único lubrificante usado pela Ferrari
na Fórmula 1 e em seus modelos GT. Um carro da Fórmula 1 faz de 0 a 100 km em
2,6 segundos, não há laboratório de testes mais exigente. Além disso, o Shell Helix
Ultra tem aditivos especiais, os agentes de limpeza ativa, que removem a fuligem, um
subproduto da queima do combustível que causa desgaste metálico do motor. A
conjunção do Pureplus e dos agentes de limpeza ativa faz com que o veículo
lubrificado com Shell Helix Ultra mantenha-se limpo e operando em condições ideais,
bem próximo ao que era quando saiu da fábrica.
A Shell começou a testar o PurePlus com a Ferrari?
A parceria com a Ferrari já tem cerca de 60 anos, é bem anterior ao lançamento
do produto. Quando estávamos com a tecnologia já pronta, por volta de 2011,
2012, começamos a testar. Sempre levamos para a Ferrari o que há de melhor.
Cada dia mais, temos o compromisso de desenvolver um lubrificante que proteja
o motor, ajude a economizar combustível e funcione bem em um momento crítico
para o veículo, que é a hora em que você vira a chave (partida a frio). Imagine um
país frio, na Europa, por exemplo, com temperatura ambiente de -10° C. O
lubrificante tem que, em questão de segundos, lubrificar todo o motor mesmo em
temperaturas baixíssimas.
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A revolução do Shell Helix Ultra com Tecnologia
PurePlus não foi só na fórmula. Pela primeira vez, um
produto global teve uma campanha publicitária
desenvolvida exclusivamente no e para o Brasil. Os
anúncios – para TV, rádio, mídia impressa e digital –
foram produzidos pela JWT, a agência que trabalha
para todo o Grupo Shell.
“O objetivo desta campanha é reforçar a percepção de
inovação associada pelos consumidores brasileiros à
marca Shell”, explica Sergio Perez, gerente de marketing
Brasil para lubrificantes da Shell.
Também pela primeira vez, o novo “The Sound of Shell”
foi usado em uma campanha. No filme, a “orquestra de
carros” reproduz uma adaptação da nova música de
marca da Shell. Composta por Tom Howe e gravada no
Abbey Road Studios, em Londres, a canção representa
a personalidade da empresa e os valores da marca.

De onde vem a tecnologia GTL?
O início das pesquisas remonta à crise do
petróleo nos anos 70. Desde então, foram mais de
3.500 patentes registradas pela Shell nesse
processo. Em 2005, começamos a construir, no
Qatar – que tem a 3ª maior reserva de gás
natural do planeta – a maior planta de conversão
de GTL do mundo. Essa planta, chamada Pearl,
produz combustíveis e óleos básicos 100%
sintéticos que são a matéria-prima dos
lubrificantes de alto desempenho que produzimos.
A Shell, em parceria com a Qatar Petroleum,
investiu US$ 20 bilhões na construção da planta,
que em 2010 foi considerada a maior obra civil
em andamento no mundo. Ela tem tamanho
equivalente à metade de Belo Horizonte e produz
um milhão de toneladas por ano de óleos básicos,
o que dá à Shell 30% da capacidade mundial de
produção. Atualmente, a Shell é a única empresa
no mundo que produz derivados de GTL em
escala comercial. A quantidade de óleos básicos
provenientes de Pearl pode produzir lubrificantes
para 225 milhões de carros por ano.
Como é o processo?
A Shell desafiou o processo convencional de refino,
com base no petróleo cru enviado para a refinaria e
sua separação produto por produto nos vários
derivados. Por meio da conversão de gás para
líquidos, a Shell obtém um produto final de
qualidade superior e livre de impurezas. O gás é

transformado em todos os derivados de petróleo: diesel, querosene, querosene de aviação e óleos
básicos para lubrificantes. Pearl é uma refinaria completa. Consegue-se extrair todos os derivados dali, e
com altíssima qualidade, porque eles não têm contaminantes. Pearl foi pensada para o Grupo Shell ter
uma alternativa de produção de derivados de petróleo a partir do gás.
Por que dizemos que a tecnologia PurePlus é uma revolução?
O Shell Helix Ultra é a evidência dos três pilares da liderança tecnológica do Grupo: capacidade
tecnológica em Pesquisa & Desenvolvimento de lubrificantes, capacidade financeira para produção
em larga escala e visão de futuro em relação às exigências crescentes dos fabricantes de veículos.
Hoje, 9 em cada 10 veículos fabricados no Brasil já exigem lubrificantes sintéticos de alto
desempenho. Segundo o Grupo Kline, que faz pesquisas de mercado e projeções na área de
petróleo, a demanda global por lubrificantes sintéticos deverá aumentar 60% até 2020, em relação
a 2011. Com a tecnologia PurePlus, fizemos até o protótipo de um veículo do futuro com a Gordon
Murray Design, que trabalha em projetos da Fórmula 1. Criamos um novo óleo-conceito, o mais fino
e nobre possível para um veículo mini, feito de materiais leves e com baixa emissão, que estaciona
em qualquer lugar. No fim das contas, com essa parceria, obtivemos 6,5% de economia de
combustível. É bom para o bolso do motorista, mas também para o meio ambiente. Gastar 6,5%
menos de combustível representa menos emissões. Em um veículo comum, a tecnologia PurePlus
pode gerar até 3% de economia de combustível, o que também reduz indiretamente as emissões.
Qual a importância do distribuidor Shell quando você lança um produto
como o PurePlus?
Muito grande. Além da rede de postos, existem milhares de lojas de troca de óleo, oficinas
mecânicas e pequenos revendedores que são atendidos pelos distribuidores. A nossa rede de
postos também é atendida pelo distribuidor. É muito importante que os distribuidores e suas
equipes saibam treinar e vender os benefícios do produto para esses pequenos revendedores. No
fim das contas, eles compõem uma grande fatia do mercado. Com a rede de postos Shell, nós
temos um trabalho direto: treinamento, conscientização, campanha para frentista – fazemos isso
por meio do nosso time de Marketing de Lubrificantes. Nas concessionárias, a Shell também atua
diretamente. Todos precisam conhecer bem os benefícios e as aprovações do Shell Helix Ultra
para que o consumidor final possa ter acesso a esse excelente produto, que vai proteger o motor,
gerar economia de combustível e menos emissões para o meio ambiente.
Shell World brasil | notícias shell
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Projeto Blue reformula as operações da fábrica de lubrificantes
Depois de mais de dois anos de estudos,
planejamento, execução e implementação do
Projeto Blue, a fábrica de lubrificantes, na Ilha
do Governador, foi incorporada à Shell Brasil. A
iniciativa, que contou com o envolvimento de
mais de 120 pessoas de diversas áreas, trouxe
benefícios para a companhia como a
otimização do processo produtivo e da estrutura
corporativa, além de vantagens econômicas.
“O Blue transformou a forma de comprar
matéria-prima e entregar o lubrificante, entre
outros pontos. O lubrificante produzido agora
vai diretamente para o cliente, ao passo que
antes passava por um depósito em São Paulo.
Os insumos para produção também deixaram
de ser comprados em São Paulo, passando a
ser adquiridos no Rio de Janeiro. Essas duas
ações geraram substancial redução de
impostos e de quilômetros rodados pelos
Shell World brasil | notícias shell

caminhões”, conta o gerente do projeto, Renato Rodrigues. A expectativa é de
que, nos próximos quatro ou cinco anos, o capital empregado no negócio seja
reduzido em até U$ 80 milhões.
A complexidade dos processos anteriores gerava despesas adicionais e
aumentava o risco de acidentes. O transporte da matéria-prima de São Paulo
para o Rio de Janeiro aumentava o ICMS a ser pago e a exposição a
acidentes. Um dos principais pilares do Projeto Blue foi a negociação de
benefício fiscal para a importação do óleo básico, o principal componente
para a fabricação de lubrificantes. Riguel Esch, consultor tributário da Shell
Brasil, explica que esta vantagem é concedida pelo Estado do Rio para
fomentar a indústria de óleo e gás.
“As empresas que compram óleo básico da Petrobras em operação interna
têm isenção de ICMS. Após uma consulta, nos foi concedida isonomia para
que a importação pelo Rio de Janeiro se equiparasse a uma operação
interna. Isso otimizou nosso fluxo de caixa e nos permitiu usar, aos poucos, o
crédito de impostos acumulados em São Paulo, que chegou a R$ 180
milhões”, explica o consultor, que considera o Blue o projeto mais desafiador
de sua carreira.
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Com o Projeto Blue, a fábrica de
lubrificantes foi incorporada à Shell Brasil

Força-tarefa
Para que todas as mudanças fossem feitas sem
afetar a operação da fábrica de lubrificantes, o
projeto demandou muita dedicação e sinergia
de todas as áreas envolvidas – Suprimentos,
Tributos, Jurídico, Recursos Humanos, TI,
Relações Governamentais, Finanças, Compras,
Tesouraria, Vendas e Offer-to-Cash (OTC).
Para o vice-presidente de Lubrificantes da Shell
Brasil, Guilherme Perdigão, o forte espírito de
equipe foi uma das grandes virtudes do Blue.
“Foi uma engrenagem que entrou em sintonia
de maneira efetiva e eficiente. O time
trabalhou coeso e motivado para entregar o
projeto no prazo e com a qualidade
desejada. A liderança do Renato Rodrigues
foi extremamente positiva. Ele dividiu papéis e
responsabilidades de maneira clara e
endereçou os problemas de forma rápida”,
elogia o executivo.

Conheça alguns dos
benefícios do projeto Blue
Menor exposição de HSSE nas estradas, com menos 560 mil quilômetros rodados por ano
Atendimento mais eficiente, já que os clientes passam a receber o produto diretamente
da fábrica de lubrificantes, na Ilha do Governador
Redução do uso de papel, com eliminação de ¾ das vias de documentos internos
Redução do fluxo de emissão de notas fiscais
Simplificação do recebimento de matéria-prima
Simplificação do processo de controle de estoque

Shell World brasil | notícias shell
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Alcançar posição de destaque entre as principais
empresas de energia do mundo não foi uma tarefa
simples para a Shell. Em mais de um século de história, o
Grupo precisou se reinventar para manter a
competitividade, construir uma sólida marca global,
aperfeiçoar produtos e serviços e gerar resultados.
Com o intuito de dar mais um passo em direção à
excelência corporativa, o grupo criou o “Deep Water
Ways of Working” (DW3), que consiste em uma nova
forma de trabalho, baseada na metodologia Lean (saiba
mais no box: O que é a metodologia Lean?). O “DW3”
tem um sistema de gerenciamento que contempla cinco
elementos, especificados na figura da página 18.
O Brasil iniciou a implementação do “DW3” em 2014,
com a ideia de mudar a cultura da organização e
garantir uma melhora contínua em seus processos. A
implementação do “DW3” está sendo feita por meio de
coaching com a liderança e do projeto “Go Deep”.
Tatiana Rocha, consultora de Melhoria Contínua e
Contratos O&M, que também faz parte do time do
projeto “Go Deep” e é ponto focal para “DW3” no Brasil,
explica o objetivo da iniciativa:
“O ‘DW3’ vai além de ser apenas um projeto, é uma
nova forma de trabalhar em Deepwater, um processo
profundo e contínuo de melhoria, uma jornada que
nunca terá fim. Baseado na metodologia Lean, o DW3
visa mudar o comportamento da liderança e a cultura da
companhia, fazendo com que todos internalizem e
utilizem os elementos ‘DW3’ naturalmente, sempre em
busca de melhorias. Mudar a cultura de uma
organização não é fácil e leva tempo, mas já posso ver os
primeiros frutos por meio do comprometimento da
liderança com a utilização das ferramentas e o suporte na
implementação do ‘DW3’ no Brasil. A mensagem que o
sistema ‘DW3’ nos transmite é: nunca fique satisfeito,
sempre busque melhorar.”
Go Deep approach
Uma das ações do “DW3” que está sendo implementada
no Brasil é o “Go Deep”, cujas etapas estão especificadas
na página 19.
O vice-presidente de Deepwater da Shell Brasil, Kent
Stingl – um dos apoiadores do “Go Deep” – acompanha
de perto os encontros. “Fiquei muito impressionado com
a energia das pessoas. Acredito que colaboração e
integração são as chaves para o sucesso. Quando vejo
grupos de diversas áreas trabalhando juntos, tenho a
certeza de que está sendo construtivo”, avalia.
Atualmente, o processo em análise é o Requisition to
Pay (RtP), que envolve do pedido ao pagamento de
serviços e materiais. Ele foi selecionado, durante a
etapa de Business Assessment, devido à materialidade
e à exposição na relação com os fornecedores da
companhia. Os fluxos dos processos relativos a
serviços já foram remodelados e estão em fase de
implementação. Agora, o alvo é o processo de compra
e pagamento de materiais.

‘DW3’ e ‘Go deep’ reformulam
processos e incentivam a
construção colaborativa

“No cenário atual é fundamental reduzir custos. Logo,
melhorar o processo de RtP para trabalharmos de forma
mais eficiente é o principal objetivo do ‘Go Deep’. O
projeto possui alguns desafios, entre eles a melhoria de
um processo que permeia muitas áreas na Shell Brasil e a
Shell World brasil | notícias shell
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Para incentivar a integração, todas as áreas envolvidas participam do workshop no qual analisam as etapas do processo em questão

Visuals

Leader Standard Work

Standardized Work

The Way We Work
Never Complacent,
Always Improving
RCA Problem Solving

Andon

Os cinco elementos do DW3
A figura acima mostra as cinco premissas do “DW3”. São elas:
Visual
Padronização do trabalho da liderança
Andon (palavra japonesa que significa acionar uma luz para escalar o problema para a liderança)
Padronização dos processos
Análise da causa-raiz do problema

criação de um novo sistema de gestão com
controles/KPIs que ainda não existem. Ou seja, é
necessário criar um novo mindset para um
processo que afeta quase todos os departamentos
da companhia”, explica a líder do projeto “Go
Deep” no Brasil, Carolina Parente.
“Temos notado uma participação muito ativa, vejo
que todos identificaram e entenderam a
importância do ‘Go Deep’. A riqueza do exercício é
exatamente considerar a opinião de todas as áreas,
para que todas entendam seu impacto no processo
e avaliem como podem melhorá-lo”, complementa.
Shell World brasil | notícias shell

Decisões conjuntas
Os workshops contemplam a participação
de todas as áreas envolvidas no processo.
Inicialmente é feito o mapeamento do
processo atual e dos principais problemas e,
em seguida, inicia-se o desenho do processo
futuro, que considera os problemas
identificados. Ainda em conjunto, é criado o
plano de implementação para o novo
processo.Todos os pontos de vista são
bem-vindos e necessários para aperfeiçoar o
processo da melhor forma possível. Cristiane

Nascimento é líder de regulação para
BC-10 Fase 3 e ressalta alguns
benefícios dessa troca de experiências:
“As áreas estão começando a
buscar um objetivo comum, sem
dividir os interesses. Durante os
encontros, conseguimos entender
como o trabalho de cada um vai
impactar o resultado final e temos
mais conhecimento dos riscos
envolvidos na operação”.
A gerente de Categoria de Compras
Denise Santos ressalta a importância do
entendimento geral do processo e já
observa pequenas mudanças na rotina.
“Consigo identificar pequenas ações
que melhoraram o nosso dia a dia.
Antes, cada um pensava numa caixinha,
e agora vejo mais integração. Temos que
ter em mente que processos existem para
a melhoria contínua do negócio e devem
ser respeitados”, analisa.
Durante os workshops, são feitas
sessões de validação com a liderança
para legitimar o mapeamento
realizado. Roberto Klajman, diretor da
área de Tributos, é um dos validadores.
Sua função é levar a visão de sua área
para se certificar de que todas as
informações necessárias estão sendo
fornecidas e se o processo está em
conformidade com as regras tributárias
do Brasil. Para ele, o “Go Deep” é
essencial para a Shell:
“Uma das questões fundamentais é a
mudança de cultura. Não basta ter um
processo que funcione, é preciso que as
pessoas das mais variadas áreas
entendam que é preciso que ele dê certo.
Além disso, cada um deve conhecer suas
tarefas e suas responsabilidades.
Quebrar silos é fundamental”.
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"A riqueza do exercício é
exatamente considerar a opinião de
todas as áreas, para que todas
entendam seu impacto no processo
e avaliem como podem melhorá-lo”
Carolina Parente, Líder do projeto
“Go Deep” no brasil

Delivering value back to the Organization by learning to improve the business
Through

Working a business opportunity from the VP level to the frontlines
Current State
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Future State
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Implementation
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Align business to
future state and
develop plan

Begin
implementing
solutions

Business
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Delivering a Lean Management System to change the way we work

O que é a metodologia Lean?

Allowing Leaders to Learn, Engage, Coach and develop our people for
performance, growth, collaboration anf authenticity

As etapas do ‘Go Deep’
O termo Lean foi citado pela primeira vez no livro “A máquina que
mudou o mundo”, publicado nos EUA em 1990. O estudo evidenciou as
vantagens do desempenho do Sistema Toyota de Produção, surgido logo
após a Segunda Guerra Mundial na montadora japonesa. Na época, a
indústria do Japão enfrentava falta de recursos e baixa produtividade, o
que a impedia de adotar o modelo de produção em série.
A mentalidade enxuta introduzida pelo Lean é uma estratégia de
negócios para aumentar a satisfação dos clientes por meio do uso
eficaz dos recursos. A metodologia, que visa tornar o trabalho mais
satisfatório e eliminar desperdícios, pode ser aplicada em todos os
negócios de uma organização. Embora pareça simples, poucas são
as empresas que conseguem replicar o sucesso da Toyota, pois o
Lean exige mudança radical de mentalidade e valores, além de
muita disciplina.
Fonte: Lean Institute Brasil

Entregar valor à companhia e aprimorar o negócio por meio do
desenvolvimento das oportunidades desde o nível mais alto até a
linha de frente. Este é o objetivo do “Go Deep”. Desse modo, os
líderes têm a oportunidade de aprender, engajar e instruir sua equipe
para obter desempenho, crescimento, colaboração e autenticidade.
Para ser bem-sucedido, o projeto segue as seguintes etapas:
1) Avaliação do negócio – análise ampla dos processos da
companhia, cujo objetivo é identificar quais deles precisam
ser reformulados
2) Escolha do processo
3) Avaliação do processo selecionado – detalhamento de
todas as etapas
4) Planejamento da nova estrutura – formulação do plano
de desenvolvimento
5) Implementação – início da implementação das soluções

Grande desafio

O acadêmico brasileiro Idalberto Chiavenato, especialista em
Administração e Recursos Humanos, define cultura organizacional como o
conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por meio de normas, valores,
atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros da companhia.
Constitui o modo institucionalizado de pensar e agir de uma empresa, que se
traduz na forma como ela faz negócios e trata seus clientes e funcionários.
Por refletir a mentalidade predominante na companhia, a resistência é
apresentada como a maior dificuldade para implementar uma mudança.
Segundo o estudioso, essa interferência requer planejamento dos gestores
para que seu time entenda e aceite as novas situações e se adapte a elas.
O “DW3” tem o objetivo de mudar a cultura da organização e melhorar os processos
Shell World brasil | notícias shell
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Tradicional
premiação
elege os
melhores
profissionais
dos palcos

Os vencedores do Prêmio Shell de Teatro no Rio de Janeiro. Ação reforça relação da empresa com a área cultural

Há 27 anos, a concha de bronze é um dos objetos
mais cobiçados pelos profissionais das artes
cênicas no Brasil. Desde 1988, o Prêmio Shell de
Teatro homenageia e reconhece o trabalho não só
de atores e atrizes em cartaz no eixo Rio-São
Paulo como também de todo o time por trás das
cortinas, que faz o espetáculo acontecer. Em
março, um júri formado por críticos, professores,
diretores e cenógrafos escolheu os destaques nas
categorias Autor, Direção, Ator, Atriz, Cenário,
Figurino, Iluminação, Música e Inovação (veja a
relação completa na página ao lado).
Ambos os eventos – no Rio e em São Paulo – foram
apresentados por Mariana Lima, que ganhou o
prêmio de melhor atriz em 2011 por sua atuação
em “Pterodátilos”. Em São Paulo, as grandes
ganhadoras foram as peças “Caros ouvintes”,
“Trágica.3” e “Não vejo Moscou da janela do meu
quarto”, que conquistaram dois prêmios cada. Já
no Rio de Janeiro, os destaques foram “E se elas
fossem para Moscou?”, “Samba Futebol Clube” e
“Irmãos de sangue”, que protagonizou um
momento inusitado na história da premiação: uma
dobradinha de vencedores na categoria Ator.
As noites tiveram um sabor especial para o
gerente de Assuntos Externos para América
Latina, Fábio Caldas. Ao comentar a relação da
companhia com o teatro, ele contou que já foi
ator e que, para ele, a energia da premiação é
intensa. “A relação da Shell com o teatro segue a
mesma lógica de sua relação com o Brasil:
promover e incentivar o que há de melhor.
Sabemos o quanto o país valoriza a área cultural,
e o teatro, especificamente, tem um cunho social
muito importante. É um grande prazer organizar
um evento como esse”, declarou.
A gerente de Investimentos Sociais, Leíse Duarte,
também compartilha do carinho especial pela

premiação: “Fico muito feliz, pois nenhum outro
prêmio da iniciativa privada permaneceu tanto
tempo sem interrupção. O intuito de mantê-lo no
calendário é justamente reafirmar o apoio da
companhia à cultura brasileira e à classe teatral”.
Duelo de titãs
Eleita a melhor atriz em São Paulo, Denise Del
Vecchio emocionou-se ao subir ao palco para
receber o prêmio pela primeira vez, aos 64 anos.
“Queria agradecer a comissão julgadora por me
escolher a essa altura da vida e da minha carreira.
Somos teimosos, por isso insistimos em fazer teatro
mesmo com essa rotina de caos. O que nós fazemos
pode ser uma fagulha de luz”, disse.
No Rio, ocorreu o oposto. Concorrendo com
veteranas como Andrea Beltrão e Suzana Faini, a
novata Stella Rabello subiu ao palco emocionada e
disse que não esperava ganhar devido à força e à
experiência de suas concorrentes. Ela recebeu o
troféu acompanhada do filho e falou sobre as
concessões de uma atriz.
“Estou surpresa, tendo em vista minhas
concorrentes, mas, é claro, muito feliz! É muito
emocionante e muito bonito ganhar, porque fazer
teatro é difícil demais. Muitas vezes, significa ficar
longe de casa, deixar o filho de lado, criar outra
família, o que nem sempre é fácil de fazer”, disse a
atriz, que recebeu o primeiro prêmio de sua carreira.
Stella falou sobre a preparação para a peça, na
qual trabalhou com amigas de longa data. Os
ensaios aconteceram durante cinco meses, oito
horas por dia, sem descansos nos fins de semana.
Após esse período, as três atrizes protagonistas
moraram por um mês em Paris para intensificar
ainda mais o convívio. “Esse prêmio vai morar um
mês na casa de cada uma. Não teríamos obtido esse
sucesso se não tivéssemos conseguido inventar uma
família de três irmãs”, brincou a atriz.
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cultura
CULTURA

Quem levou o Prêmio Shell
de Teatro para casa neste Ano

Os premiados em São Paulo

XX
São
Paulo

Autor Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez por
“Pessoas Perfeitas”
Direção Silvana Garcia por “Não vejo Moscou da
janela do meu quarto”
Ator Rubens Caribé por “Assim é (se lhe parece)”
Atriz Denise Del vecchio por “Trágica.3 –
Electra Medeia Antígona”
Cenário Marco Lima por “Caros ouvintes”
Figurino Glória Coelho por “Trágica.3 – Electra
Medéia Antígona”

Homenageado em São Paulo,
César Vieira é um dos fundadores do grupo Teatro União
e Olho Vivo

Iluminação Beto Bruel por “Não vejo Moscou da
janela do meu quarto”
Música Ricardo Severo por “Caros ouvintes”
Inovação Cia Pessoal do Faroeste
Homenagem César Vieira (um dos fundadores do
grupo Teatro União e Olho Vivo)
Rio de Janeiro
Autor Renata Mizrahi por “Galápagos”
Direção Christiane Jatahy por
“E se elas fossem para Moscou?”
Ator André Curti por “Irmãos de Sangue”
Artur Ribeiro por “Irmãos de Sangue”
Atriz Stella Rabello por “E se elas fossem
para Moscou?”
Cenário André Curti e Artur Ribeiro por
“Irmãos de sangue”
Figurino Claudia Kopke por “Chacrinha,
o musical”
Iluminação Maneco Quinderé por
“A dama do mar”
Música Nando Duarte por “Samba Futebol Clube”
Inovação Elenco de “Samba Futebol Clube”
Homenagem Jorginho de Carvalho (iluminador)
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bodas de ouro
As edições do Prêmio Shell de Teatro sempre prestam
uma homenagem a personagens conhecidos da
indústria teatral, mas não necessariamente do grande
público. Este ano, foi a vez de duas lendas do teatro
brasileiro, ambos com mais de meio século de carreira:
o iluminador Jorginho de Carvalho e Cesar Vieira, um
dos fundadores do grupo Teatro União e Olho Vivo.
Criado em 1966, o Teatro União e Olho Vivo é um dos
mais antigos grupos teatrais do país, premiado no Brasil
e no exterior. As apresentações costumam ser seguidas
de debates e, na maioria das vezes, são realizadas
gratuitamente para plateias populares. O trabalho do
grupo é reconhecido por incentivar a troca de
experiências culturais com comunidades carentes.
Jorginho de Carvalho, que completou 50 anos de
carreira em 2012, foi responsável pela inclusão da
profissão de iluminador na ficha técnica dos
espetáculos. É considerado o pioneiro da iluminação
moderna no Brasil, compartilhando seus
conhecimentos com alunos e enriquecendo a
linguagem cênica. Emocionado ao receber o prêmio
no palco do Rio de Janeiro, Jorginho arrancou risadas
da plateia ao dizer que já foi jurado e homenageado,
mas jamais havia ganhado um Prêmio Shell.

empreendedorismo
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A turma de 2015 durante a aula inaugural
do Iniciativa Jovem

ansiosamente as palestras que deram o
pontapé inicial no IJ. “O mais importante é nos
guiar nos primeiros passos no mundo do
empreendedorismo. Sabemos que boa parte
dos negócios não dá certo por falta de
conhecimento. Para mim, esse apoio é
fundamental”, diz a participante Camille
Labanca, do blog literário Beletristas.

Aula inaugural do
Iniciativa Jovem
apresenta palestras
motivacionais para
82 participantes

Aprendizes

desde cedo
Não é fácil decidir ainda jovem o que fazer pelo resto
da vida. No Brasil, o sonho de muitos é abrir o
próprio negócio. Segundo uma pesquisa realizada
no ano passado pela Confederação Nacional dos
Jovens Empresários (Conaje), a maioria dos
empreendedores brasileiros tem entre 26 e 31 anos,
com nível superior.
No entanto, juntamente com a vontade de
empreender, vêm as dúvidas: por onde começar, o
que não fazer, quais são as obrigações, o que pode
dar errado. Nessas horas, nada melhor do que ter
o apoio de quem entende do assunto. Há 15 anos,
a Shell desenvolve no Brasil o Iniciativa Jovem (IJ),
cujo objetivo é estimular o empreendedorismo na
faixa de 20 a 34 anos.
A aula inaugural da turma de 2015 ocorreu no dia
19 de março, no auditório da Firjan, no Centro. Entre
os 800 inscritos para participar do programa, 82
foram selecionados. Animados, eles aguardavam

Na aula inaugural, o facilitador Rodrigo
Fernandez contou sua experiência bemsucedida como empreendedor, para motivar
os participantes. “Minha intenção é passar
um pouco da mentalidade de que um
empreendedor precisa para sobreviver
nessa selva que é ter o próprio negócio.
Comecei a pesquisar sobre isso há 10 anos,
e fez muita diferença. Este é o meu terceiro
ano como facilitador e ainda me
impressiono com o impacto do projeto na
vida desses jovens”, afirma.
Os selecionados pelo IJ contam com
capacitação e mentoria nas áreas essenciais
para seus negócios: finanças, marketing e
legislação, por exemplo. A Shell também
reforça a importância da sustentabilidade,
tanto que esse ponto é levado em conta na
seleção dos projetos. “Os workshops do IJ
abordam temáticas muito importantes para a
Shell e para o mundo: a responsabilidade
com o meio ambiente, com o próximo, com a
comunidade ao seu redor. É um aprendizado
não só profissional, e sim para a vida”, conta
Leíse Duarte, gerente de Investimentos Sociais
da Shell Brasil.
Este é o caso da participante Camila Cecchi.
Preocupada com a alimentação das crianças
na merenda escolar, ela criou, com a sócia
Ana Sampaio, a Oficina da Merenda. A ideia
surgiu para suprir uma demanda própria, e
rapidamente cresceu: “A empresa tem apenas
quatro meses e este é o momento em que
precisamos de apoio para conseguir atender à
grande demanda atualmente”.
Shell World brasil | notícias shell
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saúde

Poluição dentro de casa
Shell apoia
programa
para reduzir
fumaça de
fogões
domésticos,
que mata 4
milhões de
pessoas
por ano

Metade da população mundial cozinha
e aquece seus lares queimando
madeira, esterco e carvão em fogo
aberto ou fogões rudimentares. Mas a
poluição do ar em ambientes fechados
onde fogões rudimentares são utilizados
é tão tóxica que a Organização
Mundial de Saúde estima matar quatro
milhões de pessoas por ano, mais do
que o total de mortes causadas por
malária, tuberculose e Aids juntas.
Além disso, há o impacto ambiental. O
uso de fogões ineficientes exerce pressão
sobre o meio ambiente: desmatamento
de florestas, degradação de
ecossistemas e emissão de gases do
efeito estufa. Um estudo recente da
revista “Environmental Health
Perspectives” constatou que a poluição
do ar em ambientes fechados representa
12% da poluição atmosférica global. As
pessoas mais afetadas são mulheres e
crianças, que em algumas regiões
passam até 20 horas por semana
catando madeira, ou gastam até um
terço do orçamento familiar para
comprar combustível.
Diminuindo emissões letais
Em 2010, a Aliança Global Para Fogões
Limpos foi criada para enfrentar essa
questão, incentivando o uso de fogões
especialmente desenvolvidos para utilizar
menos combustível e reduzir a emissão de
fumaças nocivas. Como parceira
fundadora, a Shell testemunhou o
crescimento da base de parceiros da
Aliança, que agora conta com mais de
mil organizações em todo o mundo. O
objetivo é, até 2020, fazer a transição de
100 milhões de lares para o uso de
fogões e combustíveis limpos.
“Desde o primeiro dia, a Shell tem sido
uma parceira efetiva, com forte
participação nos esforços da Aliança em
apoiar empreendedores e promover a
conscientização sobre esse assunto pouco
conhecido”, diz Radha Muthiah, diretora
executiva da Aliança.
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Segundo dados da OMS, a poluição do ar em ambientes
fechados mata quatro milhões de pessoas por ano
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Dezenas de milhões de pessoas sofrem de
doenças que poderiam ser facilmente
prevenidas com a adoção de fogões e
combustíveis limpos e eficientes

David Martin (com o microfone) é membro do Conselho
Consultivo da Aliança Global Para Fogões Limpos

Jennifer Tweddell, consultora da Shell para a
Aliança Global Para Fogões Limpos

Apoio à causa
Até 2016, a Shell dará
US$ 2 milhões por ano à Aliança.
Acesso à energia é um dos principais
focos da estratégia de investimento
social da companhia. Ao trabalhar
com parcerias, o Grupo consegue
desenvolver programas para as
comunidades próximas às
operações. A união com a Aliança
evidencia como a colaboração
inovadora de diferentes setores pode
ajudar a enfrentar o desafio
energético global.
Além de contribuir com recursos
financeiros, a Shell fornece
consultoria especializada e, desde
2012, destacou uma funcionária
para a Aliança. Jennifer Tweddell é
uma funcionária da Shell que fica na
instituição em tempo integral. Ela
trabalha com desenvolvimento de
mercado e fornecimento de soluções
de cozimento mais limpas, o que
ajuda empreendimentos a captar
investimentos e crescer.

Pioneirismo para
desenvolver mercados
O apoio da Shell à Aliança Global faz parte
do trabalho da Fundação Shell, uma
instituição de caridade independente. Há
mais de 10 anos, a fundação participa
ativamente do desenvolvimento do mercado
de fogões limpos – em países da Ásia, África
e América Latina – para produzir impacto
social e ambiental em escala.
Os esforços da Fundação Shell para
convocar redes de especialistas levaram
à criação, em 2010, da Aliança Global
para Fogões Limpos, juntamente com a
Fundação das Nações Unidas.

“Minha motivação foi o tamanho do
desafio”, diz Jennifer. “E também
mostrar como o setor privado pode
contribuir com conhecimento e
capital para solucionar desafios
de desenvolvimento. Nos últimos
dois anos, meu trabalho na
Aliança tem sido desafiante e
recompensador”, diz ela.
O principal objetivo da Aliança é
desenvolver um próspero mercado
global de soluções de cozimento
limpas. E o trabalho começa por dar
suporte aos indivíduos que precisam
de fogões limpos e ajudar os
negócios locais a desenvolvê-los.
Como a Aliança ajuda?
Jennifer cita como exemplo o
Empreendimento de Combustível
Sustentável Verde (Sustainable Green
Fuel Enterprise, SGFE), uma

subsidiária da Aliança liderada pelo
empreendedor Carlo Figà Talamanca:
“A SGFE é um negócio pioneiro no
Camboja que está transformando
cascas de coco e outros resíduos em
briquetes de queima limpa que são
usados como combustível para
cozimento em lares e restaurantes na
capital, Phnom Penh.”
A SGFE montou uma fábrica perto do
aterro municipal de Phnom Penh, onde
uma parte da população local trabalha
catando lixo em condições insalubres.
Hoje em dia, com o apoio da Aliança,
Carlo emprega 16 dessas pessoas –
que antes trabalhavam no aterro – em
uma fábrica, em condições melhores.
A empresa não só está enfrentando o
problema da poluição em lares mas
também criando oportunidades de
trabalho seguro para a comunidade.
“Essas pessoas vêm de comunidades
pobres. Graças ao trabalho na SGFE,
agora podem mandar seus filhos para
escolas e gozar de segurança no
trabalho e estabilidade financeira”,
diz Jennifer.
E não é só no Camboja que a Aliança
faz a diferença. A instituição também
está especialmente focada em países
como Nigéria e China. Com a ajuda da
Shell e de outros parceiros, a Aliança
proporcionou a 20 milhões dos lares
mais pobres do mundo equipamentos
limpos para cozinhar.
Entretanto, Jennifer admite que
sempre há espaço para mais ajuda:
“Dezenas de milhões de pessoas
sofrem de doenças que poderiam ser
facilmente prevenidas com a adoção
de fogões e combustíveis limpos e
eficientes. Os efeitos são
particularmente letais sobre a saúde
de crianças menores de cinco anos
em países em desenvolvimento: quase
metade das mortes por pneumonia
nessa faixa etária ocorre como
resultado da exposição à fumaça”.
Shell World brasil | notícias shell
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BRASILEIRO TIPO EXPORTAÇÅO

Na terra
de Mandela
Com o sonho de viver
novas experiências em
outra cultura, o
engenheiro de
produção Daniel Silva
mudou-se, em 2013,
para a África do Sul,
um país marcado por
anos de guerra civil e
pelo apartheid, levando
muitas expectativas,
curiosidade e vontade
de aprender.

Daniel Silva acha que a África do Sul e o Brasil
são parecidos em muitos aspectos
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Como foi sua trajetória na Shell?
Ingressei na companhia em 2005, como
estagiário, e fui efetivado em 2007, assim que
me formei. No mesmo ano, fui transferido
para o interior de São Paulo para atuar na
área de Vendas. Após um ano me mudei para
Londrina e retornei a São Paulo como gerente
de contas em 2009. Em maio de 2013, surgiu
o convite para um novo desafio na África do
Sul, por meio do programa Go. A ideia dessa
iniciativa é promover o desenvolvimento do
funcionário ao tirá-lo de sua zona de
conforto: ele vai para outro continente, onde
exerce outro cargo em uma área de negócio
diferente (atualmente trabalho na área de
Marketing). Quando surgiu essa
oportunidade, agarrei.
Como sua família reagiu?
No início, foi um pouco complicado. Eu
planejava me casar em 2014, mas quando
veio a proposta resolvemos adiantar. A
notícia veio em maio e nos casamos em
setembro. A família sentiu muito, mas
também ficou muito contente, pois sabiam da
grandiosidade da oportunidade.

Qual foi a sua maior
conquista profissional?
Acredito que a superação de desafios e o
reconhecimento. No Brasil, eu tinha ampla
experiência com vendas e lubrificantes e estava
acostumado a negociar com empresas. Aqui,
trabalho com varejo e meu cliente é o consumidor
final (além dos donos dos postos, claro). Nesse
período, fui destaque da equipe de marketing,
ganhei prêmios e tive meu trabalho reconhecido
pelos times local e global. Para mim, a maior
conquista foi, em tão pouco tempo, conseguir não
só entender o novo trabalho e fazer parte do time,
mas me destacar positivamente.
Você teve algum choque cultural ao
chegar na África do Sul?
A África do Sul é muito parecida com o Brasil
em vários aspectos, como o clima e os
problemas estruturais, como as condições de
transporte público, por exemplo. Uma diferença
que notei são os horários. Aqui eles são diurnos,
é cultural acordar cedo e encerrar as atividades
cedo. As lojas fecham às seis da noite, os bancos
às três da tarde e às 19h já não vemos quase
ninguém na rua.
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Nome completo: Daniel Lopes da Silva
Idade: 31 anos
Local de Nascimento: São Paulo (SP)
Residência atual: Joanesburgo (África do Sul)
Formação acadêmica: Engenharia mecânica de produção
Cargo: Gerente de Valor e Estratégia
Idiomas: Português, espanhol e inglês
Onde já morou: Londrina (PR) e Joanesburgo

Até a década de 1990, o país viveu sob
o apartheid, segregando negros e
brancos. Você observa resquícios desse
regime? Como a população se
comporta em relação a isso?

Hoje, posso dizer que tenho uma qualidade de
vida melhor, já que aqui o custo de vida é muito
mais baixo. Quando você está preocupado com
seu preconceito, não imagina as coisas boas que o
país pode te oferecer.

É uma história dolorida, que marcou muito o povo
e que ainda gera muita tensão. Aqui na Shell, eu
convivo com pessoas que viveram esse regime na
pele. No Brasil, apesar de ainda existir
preconceito, o país é miscigenado. Aqui, os negros
são mais próximos de negros e os brancos são
mais próximos de brancos, muito mais por um
sentimento de rancor pelo passado do que por
preconceito. O governo sul-africano tem uma
espécie de programa de cotas para empresas,
mas ainda existe uma grande deficiência de
capacitação no mercado de trabalho. Fico
contente quando vejo criancas de diferentes etnias
brincando juntas, construindo um futuro sem raiva
para o que eles chamam de “nação arco-íris”.

Como a troca cultural contribui para seu
trabalho e sua vida pessoal?

Quais eram suas expectativas
antes de chegar à África do Sul?
Elas se confirmaram?
A primeira coisa que eu li sobre Joanesburgo foi
sobre a violência. Então, vim para cá com um certo
receio, mas essa expectativa felizmente não se
confirmou. Ao longo do tempo em que moro aqui,
não enfrentei nenhuma situação de insegurança.

Aprendi a entender melhor as diferenças e a
respeitá-las. Aqui na África do Sul, são 11 línguas
oficiais, o que representa 11 culturas diferentes. Sem
contar que é um país de muitos expatriados. Ou
seja, a troca cultural é enorme e muito importante
para me tornar um profissional mais completo.
Segundo dados do FMI, seis das dez economias
que mais crescem no mundo estão no continente
africano, com crescimento acima da média
mundial. E a África do Sul é uma grande potência
local, o segundo PIB do continente.
Isto é perceptível no cotidiano,
no trabalho?
Para a Shell, é um país bastante atraente, mesmo
com os desafios de se operar por aqui. O negócio
de lojas de conveniência da Shell na África do Sul
está entre os cinco maiores operados diretamente
pela companhia no mundo. Trata-se de um país
muito grande, onde existem muitas oportunidades
de crescimento. Porém, a economia passa por
graves problemas. O principal é a grande

disparidade social. O índice de desemprego é um
dos maiores do mundo. O consumidor é muito
sensível a preços e o mercado é muito volátil e
suscetível a variações cambiais, além da alta
interferência do governo na política econômica.
Aprender e criar oportunidades nesse cenário
desafiador e complexo foi essencial para o meu
desenvolvimento profissional e pessoal.
Do que mais sente falta no Brasil?
Dos parentes e amigos. Mesmo tendo amizades
aqui, sentimos muita falta. Na culinária,
principalmente do café e do pão francês. No início,
ficamos muito saudosistas, mas agora buscamos
coisas de que realmente gostamos e que podemos
encontrar por aqui.
O que você indicaria para um turista?
Acredito que um turista não pode passar por aqui sem
conhecer a história da África do Sul. Por isso, o Museu
do Apartheid, uma visita a Soweto (uma das maiores
favelas do mundo, com quatro milhões de habitantes)
e à prisão onde Nelson Mandela foi confinado por
quase 30 anos (na Ilha Robben) são paradas
obrigatórias. Além disso, considero a Cidade do
Cabo uma das mais lindas do mundo. Outras
atrações imperdíveis são visitar a região das vinícolas,
nadar com tubarões brancos (ambos próximos à
Cidade do Cabo) e, como não poderia faltar, ver os
“Big 5” (leão, elefante, leopardo, búfalo e rinoceronte)
em um safári no Kruger National Park.
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rio 450 anos

DESENVOLVIMENTO DA CIDADE MARAVILHOSA
FAZ UM PARALELO COM A HISTÓRIA DA SHELL

Histórias
cruzadas
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Posto da Shell no
Aterro do Flamengo

Em março passado, o Rio de Janeiro completou
450 anos de muita história para contar. A Cidade
Maravilhosa já foi sede do Império, capital da
Colônia e da República. E também palco de alguns
pioneirismos: tornou-se a primeira cidade brasileira
elevada à categoria de Patrimônio Cultural da
Humanidade pela Unesco e a primeira a fazer uma
transmissão de rádio e cinema no país. Em 2016, aos
451 anos, o Rio vai novamente ocupar as manchetes
da imprensa mundial ao sediar os Jogos Olímpicos, o
maior evento esportivo do planeta.
A Shell – que completou 100 anos de Brasil em
2013 – escolheu o Rio para sua sede no Brasil. “Ao
longo da nossa trajetória centenária, o Rio viveu
momentos e transformações históricas.
Permanecemos aqui porque é onde está o coração
do nosso setor. A cidade se tornou um polo para a
área de óleo e gás no Brasil. Estar no Rio facilita
muito nosso trabalho, devido à proximidade com
nossos principais parceiros, fornecedores e centros
de pesquisa. Isso ajuda o setor a se desenvolver,
inovar e encontrar soluções mais rapidamente”,
afirma o presidente da Shell Brasil, André Araujo.
Ontem e hoje
Nas primeiras décadas do século XX, o Rio de Janeiro
iniciava uma reforma urbana nos moldes de Paris. As
ruas do Centro foram remodeladas e a cidade,
modernizada. Uma das grandes mudanças foi a
criação, pelo então prefeito Pereira Passos, da
Avenida Central, hoje Rio Branco.

O interior da
filmoteca da Shell

Em abril de 1913, a Shell – que na época se
chamava Anglo-Mexican Petroleum Products –
estabeleceu-se na Rua da Alfândega, no Centro. A
companhia viu no país uma excelente
oportunidade de negócios em um período de
crescimento do consumo de petróleo e derivados,

principalmente pela indústria automobilística. No
ano seguinte, o primeiro depósito de combustível
do Brasil foi inaugurado na Ilha do Governador. O
crescimento da empresa fez com que a sede se
transferisse, em 1917, para um espaço maior, na
Rua Primeiro de Março. O nome também mudou,
para Anglo-Mexican Petroleum.
Os anos 1920 foram efervescentes para o Rio de
Janeiro. Dezenas de ruas receberam calçamento e
havia obras grandiosas por todo lugar. Foi também
quando o banho de mar se popularizou. Naquela
época, o horário para frequentar a Praia de
Copacabana era rigidamente controlado por um
decreto municipal. O Rio, capital federal, era a
maior cidade e o maior centro comercial do país,
com mais de 1 milhão de habitantes.
Apesar de a população em massa usar transporte
público – estima-se que os bondes transportavam
84% dos habitantes – foi nesta década que os
automóveis começaram a circular mais. A expansão
do mercado automobilístico tornou a venda de
combustíveis o carro-chefe da Shell. Também nos
anos 1920, a companhia mudou de endereço
outras duas vezes: em 1921, foi para a Avenida Rio
Branco e, em 1929, para o Edifício Shell, na Praça
XV, onde permaneceu por 30 anos. Também neste
ano, surgiram os primeiros postos de serviços da
Anglo-Mexican, dando início à construção de uma
marca que hoje é bem conhecida dos cariocas.
A década de 1930 começou bem. Logo em 1931, a
cidade ganhou um presente que reforça o verso
“abençoada por Deus e bonita por natureza”: a
inauguração da estátua do Cristo Redentor, eleita
uma das sete maravilhas do mundo. A ligação entre
a Shell e o monumento foi reforçada em 1990,
quando a companhia financiou uma ampla
restauração do Cristo.
Shell World brasil | notícias shell

30

rio 450 anos

01

02

01. Posto Shell em
Barra Mansa (RJ)
02. A atriz Tônia
Carrero recebe o
Prêmio Shell de
Teatro em 1988
03

03. Primeira edição
do Prêmio Shell de
Música, em 1981

Era de crescimento
Em 1942, a Shell criou sua Filmoteca, um marco
do incentivo à cultura no país. Alguns anos mais
tarde, já na segunda metade do século XX, o
crescimento econômico alterou o padrão de
consumo e o comportamento da população, em
especial nos grandes centros urbanos, como o
Rio de Janeiro. Consolidava-se a sociedade
industrial, sustentada por uma política
desenvolvimentista e, com ela, um novo estilo de
vida difundido por revistas, cinema e televisão.
Em 1950, a Shell firmou uma parceria global –
que dura até hoje – com a equipe de Fórmula 1
da Ferrari. Em abril de 1960, a capital federal foi
transferida para Brasília.
Em 1973, a Shell criou uma pinacoteca que,
inicialmente, produzia apenas vídeos relacionados às
atividades petrolíferas. Depois, os filmes passaram a
abordar temas como música, artes plásticas, danças e
costumes brasileiros. Em 1979, a empresa transferiu
sua sede para Botafogo, onde permaneceria até 2001,
quando mudou-se para a Barra da Tijuca.
A década de 1980 foi de ouro para a cultura. O Prêmio
Shell de Música foi criado em 1981 e teve como primeiro
homenageado o compositor Pixinguinha. O incentivo à
cultura aconteceu em sinergia com a cidade que, três
anos depois, inaugurou o Sambódromo e, em 1985,
recebeu a primeira edição do Rock in Rio. Em 1988, foi a
vez de a empresa criar a mais tradicional premiação
teatral do Brasil: o Prêmio Shell de Teatro.
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Crianças jogam futebol no campo reformado pela
Shell em 2014, no Morro da Mineira (Estácio)

Novo século, novos desafios
A virada do milênio trouxe forte
sensibilização de governantes de todo o
mundo em relação às discussões
ambientais, o que deu ênfase à palavra
“sustentabilidade”. Para discutir os
diferentes cenários ambientais em todo o
mundo, a Shell criou o Powering
Progress Together (Impulsionando o
Progresso Juntos), evento que reúne
líderes dos setores público e privado e
representantes da sociedade para
discutir os principais desafios
energéticos. A primeira edição brasileira

aconteceu em 2014 e abordou a relação
entre energia, água e alimentos.
Também no ano passado, as histórias do
Rio e da Shell novamente se cruzaram: a
empresa reformou um campo de futebol na
comunidade do Morro da Mineira, no
Estácio, e instalou placas de alta tecnologia
que capturam a energia cinética criada
pelo movimento dos jogadores. Essa
energia é convertida em eletricidade para
iluminar o gramado à noite. Um gol de
placa para a Cidade Maravilhosa.
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SECA NO
PAÍS DA ÁGUA
Se o Brasil é o país que detém a maior proporção
(12%) da água doce superficial do mundo, como
explicar a crise hídrica que atravessa especialmente
as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro?
O ponto de partida está na relação entre
disponibilidade hídrica e densidade populacional.
No Brasil, 83% da água doce estão concentradas
em áreas pouco habitadas. Por exemplo, a
Amazônia tem menos de 5% da população do país
e abriga 74% dos recursos hídricos superficiais. Já
a Mata Atlântica concentra apenas 12% da água,
enquanto abriga mais de 100 milhões de
brasileiros (cerca de 60% da população) e as
principais metrópoles do país.
Essa alta ocupação humana da Mata Atlântica se deu
mediante grande perda de cobertura vegetal natural.
Menos de 12% da vegetação da Mata Atlântica
persistem e mais de 80% desse total consistem de
pequenos fragmentos isolados de floresta –
verdadeiras ilhas de vegetação – cada qual com área
inferior a 50 hectares, menos do que muitas espécies
da fauna e da flora precisam para viver. Florestas e
vegetações não florestais, como os cerrados e os
campos, são verdadeiras fábricas de água, e a

biodiversidade é a grande guardiã desse e de outros
serviços ambientais vitais para o homem: sem
vegetação, sem água.
Assim, a seca que aflige o Sudeste brasileiro está
relacionada tanto à perda histórica de vegetação
nativa como à mudança nos padrões de chuvas
regionais. E, além disso, há uma sinergia perversa
entre mudança de uso da terra e mudança ou
variabilidade climática: o mais recente relatório do
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
(IPCC) dá conta de que na América Latina o
desmatamento é o maior vetor de emissões de gases
estufa. Parte da solução para a crise hídrica, e
também para a crise climática, reside em restaurar
vegetações degradadas e conservar o que restou.
Outro fator-chave na atual crise hídrica é o consumo
da água. Oito países contribuem para metade da
pegada hídrica do mundo e o Brasil é um deles. Em
outras palavras, o Brasil é um grande consumidor de
água, que em parte é desperdiçada. Estima-se que
algo em torno de 90% da água consumida no país
se destine à agricultura e cerca de 80% da energia
seja gerada a partir de hidrelétricas. O IBGE estima
que 72% dos municípios brasileiros não têm política

de saneamento básico e metade das cidades
brasileiras não apresenta fiscalização da qualidade
da água nem sequer esgoto. Os cenários de
expansão “ business-as-usual ” dos setores de
agricultura, energia e cidades a essa altura parecem
sugerir que, em breve, passarão a competir por
água. Como é essencial que cada um de nós seja
mais econômico no consumo individual de água, é
indispensável que o setor produtivo também o faça.
Para tanto, será necessário também que o Estado
passe a revisitar e alinhar políticas setoriais (como
energia, agricultura, cidades, infraestrutura) e leve
em conta que todas elas dependem de água que,
por sua vez, depende da biodiversidade.
Governo, empresas, sociedade civil e cada um de nós
estamos no mesmo barco. Resta garantirmos juntos
que o barco continue a ter água para navegar.

Fabio Rubio Scarano é doutor em
Ecologia pela Universidade de St. Andrews, na
Escócia. É vice-presidente Sênior para as Américas
da Conservação Internacional, professor associado
do Departamento de Ecologia da UFRJ e foi um dos
autores do quinto relatório de avaliação do IPCC.
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