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Editorial
Esta edição de Notícias Shell é muito especial. Comemoram-se os 70 anos da
publicação que desde os primeiros números se consagrou como um veículo
privilegiado de comunicação da companhia com seus funcionários, inicialmente,
mas estendeu a distribuição aos demais públicos de interesse. Era já uma
antecipação do desafio atual de abrir canais, de modo que a Shell pudesse estar
conectada com o universo de pessoas, dentro e fora da companhia, para quem o
conhecimento de suas atividades e iniciativas fosse relevante. Essa perspectiva faz
parte hoje da estratégia em execução de usar as redes sociais para um contato mais
ágil com seus públicos no mundo virtual.
Também se comemoram os trinta anos do Prêmio Shell de Música, que em três
décadas homenageou os maiores nomes da MPB, compositores e intérpretes,
num tributo que reitera o reconhecimento e a valorização pela companhia da
produção cultural brasileira. Na edição de aniversário, o prêmio contemplou
Dominguinhos, um dos artistas mais expressivos da rica pluralidade da música
brasileira. O “herdeiro” do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, foi o convidado de honra
numa festa realizada no dia 5 de outubro em que ritmo, cores e sabores da cultura
nordestina brindaram os convidados do evento, no clima do mais genuíno forró.
É notável, ainda, que esta edição reúna matérias que cobrem o amplo espectro da
atuação da companhia, no âmbito dos negócios e das responsabilidades sociais. É
o caso da joint venture Shell Cosan destinada a estabelecer uma potencial parceria
na produção de etanol, o que consolida o investimento da Shell no horizonte das
soluções energéticas sustentáveis – o biocombustível.
No campo da segurança das operações, a Shell expôs, em encontro internacional
a propósito do acidente da Deepwater Horizon, como está trabalhando com
outras empresas para aprimorar a segurança nas atividades de exploração e
produção de petróleo. Ainda na área internacional, o principal executivo da Shell
Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) apresenta um panorama
da atuação da companhia no país africano, em meio a contextos desafiadores. E a
Shell participou da edição 2010 do Rio Oil & Gas, quando teve oportunidade de
mostrar como se prepara para o horizonte de oportunidades aberto pela província
do pré-sal brasileiro. Participou do evento o novo presidente da companhia,
André Araujo, que em entrevista fala de seus planos no cenário promissor para o
upstream no Brasil.
A sintonia com o mundo fora da Shell é também o viés da proposta de aguçar os
ouvidos, no relacionamento com os stakeholders, para que a criação de soluções
energéticas faça jus à nova essência da companhia – “energizando progresso
juntos” – expressa recentemente pelo CEO Peter Voser.
Boa leitura
O editor
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Jogo Rápido
VISITA A MARANELLO • PARCERIA SHELL E FERRARI
• SHELL V-POWER ETANOL • NA ROTA DAS BALEIAS

Concurso leva brasileiros a Maranello
Quatro apaixonados
por automobilismo
terão a oportunidade
de ficar mais
próximos da Ferrari.
O concurso cultural
Ferrari Adventure,
promovido pela
Shell, levará em novembro quatro pessoas
para conhecer a casa da escuderia, na
cidade italiana de Maranello.
Diferentemente do ano passado, quando os
premiados puderam apenas andar de carona
num modelo da marca, em 2010, os
vencedores do concurso poderão pilotar uma
autêntica Ferrari na pista de testes. Na agenda,

estão também uma visita ao museu Galeria
Ferrari e um tour pela fábrica.
Em 2009, a promoção teve premiação
diferente. O ganhador e seu acompanhante foram a Valência, na Espanha,
para acompanhar o evento final da
temporada Ferrari Finals. O sortudo,
Carlo Antônio Zanichelli, elegeu como o

momento mais emocionante as voltas nas
Ferraris. “Foi como um
sonho acontecendo de
verdade”, descreveu.
Para concorrer, os
participantes tiveram até o
dia 15 de outubro para
responder de maneira criativa à pergunta:
“Se você pudesse ver o interior do motor de
seu carro, como descreveria a importância
de limpeza e da proteção para uma melhor
performance?”. Além da viagem, os autores
das duas melhores frases ganharam 12 litros
de Shell Helix Ultra, produto que abastece
os carros que saem da fábrica de Maranello.

Parceria Shell e Ferrari vence Prêmio Aberje Regional
A parceria tecnológica entre
a Shell e a Ferrari rende
frutos também fora das
pistas. O case “A associação
entre as marcas Shell e
Ferrari no Grande Prêmio
Brasil de Fórmula 1 – 2009”
venceu a categoria
Comunicação de Marca do
Prêmio Aberje, na região
Espírito Santo e Rio de
Janeiro. O concurso é
realizado anualmente pela
Associação Brasileira de
Jornalismo Empresarial
(Aberje).
No projeto apresentado pela companhia, estão descritas as
ações desenvolvidas pela Shell ao lado da marca italiana, da
qual é parceira há mais de 60 anos. A principal iniciativa
realizada no Brasil para reforçar a troca de experiências entre as
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duas empresas é o investimento
no Grande Prêmio do Brasil de
F-1. No ano passado, enquanto a
Ferrari atraía milhares de fãs à
corrida, a Shell aplicou cerca de
R$ 15 milhões em ações de
marketing voltadas para o evento.
Além da aposta nas mídias
tradicionais, a empresa
aproveitou para reeditar o
SpeedBlog (www.speedblog.com.
br), que desde 2008 traz notícias,
comentários e curiosidades sobre
o mundo da velocidade, com
ênfase na Fórmula 1.
No dia 5 de novembro, o case será apresentado em São Paulo e
concorerá com os demais vencedores regionais ao Prêmio
Aberje Brasil. O vencedor nacional será anunciado no dia 25
de novembro, através do site do prêmio (http://www.
premioaberje.com.br).

Na rota das baleias

Shell V-Power Etanol
amplia rede de
distribuição
O Shell V-Power Etanol está expandindo seus mercados. Desde agosto, além
de ampliar a rede de distribuição no Estado de São Paulo, o combustível
chegou ao Rio de Janeiro e à Bahia. O biocombustível foi lançado em maio
e, num projeto-piloto que abrangeu 55 postos da Grande São Paulo,
conquistou 40% de participação na venda de etanol pela Shell na região, a
melhor penetração de um produto recém-lançado pela empresa no mundo.
A Shell espera repetir o sucesso do biocombustível em outros estados. No
Rio de Janeiro, a expectativa da empresa é vender 1,5 milhão de litros do
produto por mês. Até o fim deste ano, a previsão é que o Shell V-Power
Etanol já esteja disponível em 500 postos e, em 2011, a empresa espera
expandir a distribuição do produto para outros estados do país.
Ao todo, foram investidos R$ 20,5 milhões nas etapas de pesquisa e
desenvolvimento do produto, adaptação da infraestrutura das bases de
distribuição, divulgação e ações de marketing esportivo. Desde setembro,
está sendo veiculada a campanha de mídia, que tem como garotopropaganda o piloto da Ferrari Felipe Massa.

Outro projeto
desenvolvido pela Shell
Brasil foi um dos finalistas
do Prêmio Aberje. O livro
Jubarte – O projeto de
monitoramento de baleias
por satélite concorreu na
categoria Publicação
Especial, na região de São
Paulo. A publicação,
lançada em 2009, contém
a íntegra do material
fotográfico coletado por
Luciano Candisani, no
Projeto de
Monitoramento de
Baleias por Satélite
(PMBS). Além das
imagens, o livro traz
textos explicando todas as
etapas realizadas até agora.
O PMBS foi fundado em
2001 pela área de
Exploração e Produção da
Shell Brasil em parceria
com o Instituto Aqualie.
Desde 2008, o enfoque
do projeto mudou,
incluindo, além do foco

científico, a pesquisa
aplicada. O novo objetivo
do programa, que vai até
2013, é continuar o
estudo dos movimentos
migratórios das baleias
jubarte e abordar as
implicações da rota nas
atividades de exploração e
produção.
Esse estudo vai ajudar a
determinar como as
baleias se movem ao
longo da costa brasileira,
onde petróleo e gás estão
sendo ou vão ser
explorados. O resultado
da pesquisa fornecerá à
indústria petrolífera
informações necessárias
para evitar conflitos com
as jubartes e, assim,
preservar sua existência.
O projeto conta ainda
com a colaboração de
escolas locais,
universidades e
organizações sem fins
lucrativos.
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potencial parceria de
Us$ 12 bilhões para
internacionalizar
etanol brasileiro

O

objetivo comum de desempenharem um importante
papel na produção de açúcar e de etanol produzido da
cana-de-açúcar uniu a Shell
e a Cosan na criação de uma potencial joint
venture (JV), de US$ 12 bilhões. As duas
empresas somam suas forças para buscar a
internacionalização do biocombustível brasileiro no mercado global. O negócio, formalizado no dia 25 de agosto, envolverá
também a comercialização de combustíveis
para transporte e indústria, a partir da integração de suas redes de distribuição e varejo
no Brasil. O próximo passo agora será a
aprovação pelos órgãos reguladores e dar
sequência ao trabalho de integração Shell e
Cosan, necessário à nova empresa.
A criação dessa nova empresa demonstra o
alinhamento da Shell com os esforços do
governo brasileiro de tornar o biocombustível uma commodity global. “O etanol é uma
alternativa muito interessante, especialmente por permitir uma redução significativa nas
emissões de CO2. A potencial joint venture
confirma, mais uma vez, que o Brasil é estratégico para a Shell. Estamos investindo muito nesse projeto”, declarou o presidente
André Araujo. Além de todos os ativos que a
Shell vai transferir para a JV, a empresa fará
ainda um aporte de US$ 1,6 bilhões.
“A joint venture proposta entre Shell e Cosan
vai integrar negócios que são complementares, fortalecer nossas perspectivas de crescimento na produção de etanol globalmente e
apoiar nossa plataforma de crescimento dos
negócios de varejo e comercial no Brasil”,
destacou Mark Williams, diretor mundial
de Downstream da Shell. “Ao longo dos próximos 20 anos, os biocombustíveis sustentáveis serão uma das soluções comerciais mais
realistas para reduzir as emissões de CO2 do
setor de transportes”, acrescentou.

Em 20 anos, os
biocombustíveis
sustentáveis serão
uma das soluções
comerciais mais
realistas para reduzir
as emissões de CO2
do setor de
transportes”
Mark Williams
Diretor mundial de
Downstream da Shell

Com capacidade de produção anual de mais
de 2 bilhões de litros, a joint venture proposta
será um dos maiores produtores mundiais de
etanol e poderá contar com a representatividade da Shell no contexto global para expandir o mercado desse produto.
“Este é um marco importante do nosso
esforço para criar uma das mais competitivas companhias de biocombustíveis sustentáveis do mundo, ainda que haja um intenso trabalho de integração a ser feito antes do
lançamento dessa nova organização”, avaliou Rubens Ometto Silveira Mello, presidente do Conselho de Administração da
Cosan e presidente eleito do Conselho de
Administração da joint venture proposta.
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Novo horizonte
energético

Este é um marco importante do
esforço de criar uma das mais
competitivas companhias de
biocombustíveis sustentáveis”
Rubens Ometto Silveira Mello
Presidente do Conselho de
Administração da Cosan
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A notícia foi recebida de forma positiva
pelo mercado. As avaliações de especialistas confirmaram o potencial da nova
empresa para ampliar o mercado de etanol
de cana-de-açúcar, tornando o biocombustível brasileiro uma commodity global.
O reconhecimento da relevância de biocombustíveis no novo cenário energético,
que vem se traçando no horizonte, fica evidente ainda com a inclusão na JV da participação da Shell em duas empresas especializadas em tecnologias mais sustentáveis.
Vão fazer parte da joint venture as parcelas
da Shell na Iogen Energy, voltada para a
pesquisa de etanol celulósico, e na Codexis, com foco na produção de biocatalizadores que podem ser utilizados para a produção de biocombustíveis avançados e
outras soluções mais eficientes e ecologicamente corretas. Além disso, a empresa vai
gerar eletricidade a partir do bagaço de
cana em todas as suas plantas, das quais dez
já estão em operação.
Com volume total anual de vendas de cerca de 18 bilhões de litros de combustíveis,
a joint venture proposta terá sólida posição
competitiva no mercado de distribuição de
combustíveis brasileiro. No varejo, por
exemplo, essa força estará expressa na terceira maior rede de postos do país: a JV terá
cerca de 4,5 mil estabelecimentos sob seu
guarda-chuva.
A potencial joint venture vai se estruturar a
partir de três empresas. Uma delas estará
voltada para a produção de açúcar e etanol
e as atividades de cogeração, pelas quais a
empresa gera eletricidade a partir do bagaço da cana. A segunda lidará com o fornecimento, a distribuição e a venda de combustíveis no Brasil. Já a terceira terá o foco
administrativo, a face da JV proposta
para o mercado, e facilitará a construção de
uma cultura corporativa única.

Divulgacao Shell-B
arney

Newman

A joint venture
vai apoiar nossa
plataforma de
crescimento
dos negócios de
varejo e comercial
no Brasil”
Mark Williams
Diretor mundial de
Downstream da Shell

pERfiL dEsta gigaNtE do EtaNoL*

cosaN

sHELL

 23 usinas e ativos de distribuição de combustíveis no
Brasil, que incluem aproximadamente 1.730 postos de
serviço e terminais de distribuição;

 Aproximadamente US$ 1,6 bilhão de aporte de caixa;

 Participação em empresa de logística de etanol;
 Controle acionário em companhia de trading de etanol;
 Dívida líquida de aproximadamente US$ 2,5 bilhões;
 Adicionalmente, dívida de R$ 500 milhões do BNDES.

 Ativos de distribuição de combustíveis no Brasil,
incluindo aproximadamente 2.740 postos de serviço,
terminais de distribuição, e o negócio de combustíveis de
aviação, inclusive o recentemente adquirido da Cosan;
 50% de participação na Iogen Energy;
 14,7% de participação na Codexis.

*As atividades relacionadas a lubrificantes das duas empresas não estão incluídas na JV
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HORIZONTES

Rio Oil & Gas
Novo momento do Brasil na
indústria petrolífera mundial
As discussões sobre o
pré-sal brasileiro e sobre
a busca por fontes mais
sustentáveis,
especialmente os
biocombustíveis, deram o
tom da 15ª edição da Rio
Oil & Gas,
realizada de 13 a 16 de
setembro. Enquanto em
2008 a autossuficiência
nacional com relação ao
petróleo centralizava
as discussões, este
ano o debate foi além:
com as mais recentes
descobertas, o Brasil se
consolidou como uma
das mais promissoras
províncias produtoras de
petróleo do mundo.
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Entre seus convidados,
André Araujo recebe o
VP Mark Gainsborough,
no estande da Shell

A

grande novidade foi o anúncio, pelo secretário de Petróleo
e Gás no Ministério de Minas
e Energia, Marco Antônio
Almeida, de que o campo de
Libra deve ser o primeiro a ir a leilão sob o
regime de partilha, no início de 2011. A
retomada das rodadas de licitação de blocos com o modelo de concessão também
está prevista para ocorrer ainda no
primeiro semestre do ano que
vem. “Devemos lançar os editais tão logo esteja aprovado o
novo marco regulatório”,
declarou.

Kurt Shallenberger,
executivo da Shell,
fala sobre a
experiência da
empresa em águas
profundas

Stand no evento
reforça os projetos sociais
da Shell e a parceria
com a Ferrari

Nesta edição, marcada pela quebra de recordes, a Shell ampliou sua presença no evento.
Ao longo de toda a semana, o novo presidente, André Araujo, assistiu a palestras,
visitou a feira e fez contatos com parceiros e
fornecedores. Outros seis executivos também participaram de painéis, reforçando a
posição da empresa em questões como segurança, conteúdo local e biocombustíveis.
O posicionamento da Shell com relação a
biocombustíveis, por sua vez, esteve no foco
da palestra do vice-presidente executivo de
Estratégia, Portfólio e Energias Alternativas
do Grupo Shell, Mark Gainsborough.
Segundo ele, o grande desafio nos próximos
anos será proporcionar mobilidade com
menos emissões de CO2, elevando a demanda por etanol, que deverá corresponder de
7% a 10% do transporte mundial até 2020.
Para ele, a Shell subirá na cadeia de valor ao
deixar simplesmente de misturar e revender
para passar a produzir etanol a partir de sua
potencial associação com a Cosan.
“A potencial JV vai operar dentro dos princípios da sustentabilidade”, disse Gainsborough. O executivo ainda falou sobre os
projetos de desenvolvimento tecnológico
da Shell para produção de etanol de segunda geração. Segundo ele, as novas tecnologias vão contribuir para aumentar a competitividade do produto.
Muito em voga no momento, a segurança em operações offshore foi o tema pro-

posto para o gerente de Comando de
Incidentes, Phil Smith, que enfatizou a
importância de atuar preventivamente e
dar respostas rápidas nas emergências.
Ele analisou casos como os do Exxon
Valdez e da BP, bem como seu histórico
de respostas, e comentou que os custos
do setor devem aumentar com a consolidação de empresas em grupos maiores
que deverá ocorrer nele.
Por sua vez, o gerente de projetos Kurt
Shallenberger apresentou os avanços da

A reinjeção de gás,
para reduzir queima
e emissão de CO2,
mostra a integração
das atividades da
Shell no mundo”
Kurt Shallenberger

Shell em águas profundas, especialmente
com relação às tecnologias desenvolvidas
para o campo de Perdido, no Golfo do
México, um dos projetos mais desafiadores da empresa. Ele comentou, por exemplo, que a reinjeção do gás produzido,
com o objetivo de reduzir a queima e a
emissão de CO2, implementada em Perdido, também é aplicada no Parque das
Conchas (antigo BC-10), no Brasil, o que
demonstra a integração das atividades da
Shell por todo o mundo.
O detalhamento dos desafios específicos do
Parque das Conchas ficou por conta do
gerente do projeto para o bloco, Kent Stingl. Apesar dos muitos obstáculos encontrados, como o óleo pesado e a baixa pressão
do reservatório, localizado em águas ultraprofundas, a empresa conseguiu encontrar
as soluções adequadas e chegou ao primeiro óleo em julho de 2009.
No último dia do evento, o gerente de
Exploração para o Atlântico Sul, Max
Brouwers, pôde contribuir para um maior
aprofundamento dos participantes no painel quanto ao universo de Exploração e
Produção. Ele transmitiu uma visão geral
do cenário energético, prevendo um forte
crescimento na demanda mundial por
todo tipo de energia, e assinalou a importância de tecnologias de ponta para o
suprimento dessa necessidade.
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programa VIVA BEM

Sinal verde

para saúde e qualidade de vida
Em setembro do ano passado, a Shell Brasil implantou o Programa
Viva Bem. Um ano depois, participantes contam como mudaram sua
rotina, melhoraram seus hábitos e ganharam qualidade de vida
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Tiago Carneiro e a
‘madrinha’ Andrea Lima:
os novos gostos de uma
rotina de saúde

N

o site do Programa Viva
Bem, os aspirantes ao
ingresso na iniciativa descrevem sua rotina para
serem avaliados e receberem
instruções a partir da sinalização por cores.
O sinal vermelho indica sérios riscos à saúde. O amarelo também aponta para a
necessidade imediata de mudanças de hábitos. A boa notícia é que, um ano depois da
implantação do programa na Shell Brasil, o
sinal verde predomina na vida de participantes que buscaram perder peso, reeducar
sua alimentação, estabelecer uma rotina de
exercícios físicos e parar de fumar.
“Nosso principal objetivo é promover a
adoção de comportamentos saudáveis”,
explica Marcia Bandini, gerente de Saúde
da Shell e responsável pela adaptação, para
os funcionários brasileiros, da estrutura
que, lá fora, é conhecida como Be Well.
O gosto de viver bem
As intervenções oferecidas no Viva Bem
têm eficiência comprovada pela ciência e
são focadas na redução dos cinco fatores de
risco mais frequentes na população e que
estão mais relacionados com adoecimento
precoce e morte prematura. São eles: tabagismo; hipertensão arterial; colesterol alto;
sobrepeso e obesidade; além de uma dieta
pobre em frutas, legumes e vegetais.
Relatos dos participantes, contudo, mostram que a mudança comportamental
incentivada pelo programa pode trazer
resultados que vão além do esperado. Edenilson Jesus, de Guarapuava, Paraná, aderiu a caminhadas diárias. Entre benefícios,
tais como ganho de disposição física e perda
de peso, ele passou simplesmente a aproveitar mais o dia. “E isso influenciou até na
frequência com que saio com a minha família. Os passeios no parque, agora, fazem
parte de nossa rotina”, conta ele.
Parar de fumar é sinônimo de longevidade e
diminuição de risco de câncer. Para Tiago
Carneiro, do Rio de Janeiro, é mais do que
isso: ele descobriu o gosto real dos alimentos e o prazer de sociabilizar com os familiares e amigos depois das refeições. “Ninguém do meu círculo de convivência fuma.

O principal objetivo
do Viva Bem é
promover a adoção
de comportamentos
saudáveis, neste
programa que tem
inspiração global
mas considera as
necessidades e os
recursos disponíveis
em cada região”
Marcia Bandini
Gerente de Saúde

Quando saíamos para comer em ambientes
fechados, ao terminar, as pessoas queriam
tomar um cafezinho e eu queria sair dali
para acender um cigarro”, lembra.
As metas do programa, de acordo com
padrões mundiais estabelecidos pela Shell
Health são: zero cigarro, cinco porções de
frutas e legumes por dia, Índice de Massa
Corpórea (IMC) abaixo de 25 e dez mil
passos ou 30 minutos de atividade física
diariamente. Por outro lado, as conquistas
dos participantes incluem também a diminuição de dois números no manequim,
seguida do prazer de entrar naquela calça
encostada no armário há anos; ou a vitória
sobre o desafio lançado por especialistas de
assumir compromisso com a academia; e
ainda o alívio de se desviar do trajeto casatrabalho, de carro, para desfrutar do univer-

so dos passeios de bicicleta. “Há muito tempo
não sabia o que era bem-estar”, declara Alexandre Giacomini, de São Paulo, que encarou o
desafio da academia.
Dados divulgados pela Fleury, empresa responsável pelo Aconselhamento em Saúde - uma
espécie de contato e acompanhamento de profissionais de saúde por telefone, que é uma das
portas de entrada no programa - sublinham a
preocupação do Viva Bem com os objetivos
pessoais de cada participante. Um obeso que
quer mais que perder peso e, sim, voltar a correr. Um hipertenso que sonha em retornar aos
campos de futebol. Um tabagista que quer se
sentir mais satisfeito consigo mesmo.
Vários aderem ao programa também pela preocupação com doenças cardiovasculares,
alguns tipos de câncer, distúrbios metabólicos, como diabetes, doenças musculoesqueléticas e até depressão. A reversão de tais quadros pode ser resultado de práticas que estão
distribuídas em três subprogramas dentro do
Viva Bem: Cessação de Tabagismo; Reeducação Alimentar e Controle de Peso; e Incentivo
à Atividade Física.
Ouvimos quatro funcionários da Shell que
experimentaram ou ainda estão envolvidos no
programa ao longo deste primeiro ano. Os relatos mostram como a mudança de comportamento teve consequências diretas na qualidade
de vida e na sensação de bem-estar. Confira:
“Aprendi a comer de forma
mais inteligente”
Logo que iniciou o programa de Reeducação
Alimentar e Controle de Peso do Viva Bem,
Fernanda já teve de aprender os conceitos
embutidos no nome do processo: seus três
meses de acompanhamento com o Vigilantes
do Peso incluíram as festas de fim de ano.
Abrir mão da bebida alcoólica para não ter de
resistir às sobremesas e deixar as rabanadas
para ornamentação da mesa foram os primeiros passos no que Fernanda considera uma
filosofia de vida: “Só como o que vale a pena.
Seja porque é gostoso e compensa a caloria,
seja porque é saudável e satisfaz meu apetite.”
A mudança é visível em sua gaveta, no escritório. Antes abrigo de muitas barrinhas de chocolate e biscoitos, é agora espaço de sachês de
chá, queijos e até bolos recheados light. Fora
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do ambiente de trabalho, novas descobertas: passou a frequentar lojas de produtos
naturais e, embora admita ser difícil ter
desejo de comer uma folha de alface, encontrou opções saudáveis nos restaurantes que
já frequentava. Depois de aprender novas
receitas culinárias, perdeu oito quilos,
diminuiu dois números em seu manequim,
recuperou roupas dadas como perdidas e,
mesmo com o fim do programa, continua
com o objetivo de eliminar mais cinco quilos. “O emagrecimento é progressivo e
depende de autoanálise, pois são as pequenas mudanças de hábito que, a longo prazo,
fazem perder peso. E eu levei esse aprendizado para minha vida”, conclui.
Fernanda Cerri, 29 anos, Production
PFA – Rio de Janeiro, RJ
“Estou abstinente de
cigarros há um mês”
Fumante desde os 15 anos, Tiago já estava
fumando um maço por dia quando decidiu
procurar apoio para abandonar os cigarros.
A ajuda veio de tratamento médico convencional e de dois pilares do programa de Cessação de Tabagismo do Viva Bem: as orientações do Aconselhamento em Saúde e o
chamado apadrinhamento. Os padrinhos e
madrinhas são ex-fumantes que, voluntariamente e após treinamento adequado,
dão suporte aos novatos no difícil processo
o qual já vivenciaram.
Depois de diminuir progressivamente o
número de cigarros fumados por dia e de

receber doses decrescentes de reposição de
nicotina, Tiago comemora 30 dias de abstinência total, com a ajuda de sua madrinha,
Andrea Lima. A irritabilidade e impaciência comuns dessa fase, segundo ele, ficam
pequenas perto do seu ganho em qualidade
de vida: “Noto maior rendimento durante
as atividades físicas. Minha respiração tem
mais qualidade, sinto mais o gosto dos alimentos”, descreve. Até a produtividade no
trabalho é maior. “Fumar um cigarro é um
pretexto para ir, vir, sair, descer. Agora estou
mais concentrado”, conta. Socialmente, o
receio inicial de “como será tomar um chopinho sem cigarro?” foi superado facilmente: “Eu passei a valorizar mais o petisco.
Como o paladar melhorou, sinto até mais o
gosto do chope”, finaliza.
Tiago Carneiro, 32 anos, Application
Specialist – Rio de Janeiro, RJ
“Vou a pé para o trabalho e
passei a valorizar o dia”
Quando procurou os especialistas do programa, Edenilson já sabia o que queria:
caminhar! “Mas da maneira e na quantidade corretas”, esclarece. Já informado da
importância da atividade, confirmou seus
benefícios no decorrer de quatro semanas,
por meio da perda de peso e da amenização
dos desgastes físicos. Só não contava que a
incorporação do novo hábito significaria
mudanças em seu estilo de vida como um
todo. “Eu saía de casa para o trabalho e do
trabalho pra casa, sempre de carro. Como

ViVa BEm
O programa Viva Bem/Be Well foi desenvolvido de acordo com padrões de saúde estabelecidos pela
Shell Health em todo o mundo. Desde 2007, é desenvolvido em países como Cingapura e Holanda.
Em 2008, foi estendido para África do Sul e Reino Unido e, em 2009, o atual modelo foi formatado
no Brasil, país pioneiro no continente americano na promoção de adaptações das diretrizes mundiais,
a começar pela adaptação do nome para o português. “O programa tem uma inspiração global, mas
são consideradas as necessidades locais e os recursos disponíveis em cada região para lidar com tais
questões”, destaca Marcia Bandini. O próximo país a adotá-lo será a Argentina.
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moro em cidade pequena, depois de entrar
no programa, passei a fazer tudo a pé para
aumentar minha quantidade de passos diários”, conta.
O Viva Bem tem um programa de premiação para incentivo ao ingresso e à continuidade dos participantes no processo. No
início do programa, Edenilson foi contemplado com uma bicicleta e as pedaladas
também se tornaram um novo lazer. “Revezo: vou ao mercado andando ou saio para
trabalhar de bicicleta”.
Edenilson Jesus, 34 anos, Encarregado de
Operações – Guarapuava, PR
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“Bem-estar é estar
satisfeito com a vida”
O cansaço físico e mental e o incômodo
com o sobrepeso e o sedentarismo guiaram
Alexandre na direção do Viva Bem. O
equilíbrio entre a rotina de exercícios físicos e a mudança nos hábitos alimentares
integram a base de seu processo. Já na primeira conversa, o Aconselhamento em
Saúde propôs um desafio: matricular-se na
academia em até 30 dias. Cumprido!
Incluir um prato de salada a cada refeição,
na hora do almoço, veio em seguida. Ele

revela, inclusive, os desafios que lançou
sobre si mesmo, como sair do trabalho no
horário certo e, assim, manter o compromisso com a malhação.
Os resultados vieram. Em três meses,
menos dez quilos e mais benefícios físicos e emocionais: “Sou mais confiante,
paciente, acordo disposto e o dia parece
render mais”. Alexandre diz não conseguir sequer imaginar-se voltando ao
que ele descreve como uma “rotina
viciosa de comer, dormir e trabalhar”.
Alexandre Giacomini, 29 anos, Facility
Engineer – São Paulo, SP
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com todo

gás
Por Sônia Apolinário

publicação da shell completa 70 anos ininterruptos na sua missão
de ser uma ponte entre a empresa, seus funcionários e a sociedade brasileira

“E

stabelecer um liame entre
todos os membros da grande família Anglo-Mexican,
e de crear uma noção mais
exacta da sua comunhão”.
Com esse objetivo foi criada, em outubro
de 1940, a revista institucional da Shell,
conforme explica, exatamente com essa grafia, o editorial do primeiro número do
então chamado Boletim Shell Energina.
Seus idealizadores e realizadores talvez não
imaginassem que a publicação teria uma
vida tão longa. Setenta anos depois, a atual
Notícias Shell está bastante mudada. Mas
algumas das principais características do
informativo original estão mais do que preservadas. A principal delas é a constante preocupação em divulgar e valorizar a cultura
brasileira, além, é claro, de informar sobre os
projetos desenvolvidos pela empresa.
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O editorial do primeiro número explicava que o Boletim iria abordar “exclusivamente assumptos de interesse geral para
os empregados e para os mui leaes agentes
e revendedores”. Essa diretriz, porém, foi
mudando aos poucos.
Ao longo do tempo, o informativo da
Shell atraiu a atenção de pessoas de fora.
Assim, a empresa se viu obrigada a
ampliar seu público-alvo e, consequentemente, rever aspectos da sua linha editorial. Falar dos projetos e produtos da
empresa, sempre. Mas cada vez mais,
reportagens de assuntos gerais ocuparam
as páginas do informativo da Shell.
Não por acaso, essa publicação coleciona
prêmios. Foi eleita pela Aberje Melhor
Revista Interna Nacional nos anos de
1990, 1991, 1992 e 1995. A mesma
Aberje a considerou Melhor Revista

Interna do Rio de Janeiro consecutivamente, entre 1990 e 1995. Em 1991, a
publicação também recebeu o prêmio
Colunista e, no ano seguinte, o prêmio
Fenícia de Imprensa.
Ao ser criado, o Boletim Shell Energina
mantinha uma periodicidade bimensal e
pequena tiragem. Agora, Notícias Shell é
mensal e conta com uma tiragem de milhares de exemplares. Há 70 anos, apesar do
informativo ser voltado exclusivamente
para seus funcionários, ele era pago: 6$000
(seis mil-réis) por semestre. Agora, é enviado gratuitamente para empresários, parceiros, ONGs e jornalistas.
Boletim Shell Energina existiu com essa
denominação até 1945, quando foi
suprimida a palavra “Energina”. A edição
de julho/agosto de 1948 já saiu com o
título Revista Shell. Um novo formato e

Além dos negócios da companhia, a
publicação dá destaque a assuntos da
atualidade e sobretudo valoriza e divulga
aspectos da cultura brasileira

uma novidade marcaram a publicação
entre 1951 e 1954: um encarte de quatro páginas destinado exclusivamente a
informações sobre e para os empregados batizado Família Shell. Em 1955,
esse encarte passou a circular separadamente. Seu primeiro número saiu em
junho daquele ano e foi dedicado aos
veteranos. Treze anos depois, em abril
de 1968, a publicação passou a se chamar Notícias Shell.
Essas diversas fases refletem a busca do
informativo de estar sempre se atualizando. Diferentes layouts marcam não
apenas esses momentos, mas refletem e
experimentam diferentes padrões estéticos que marcam a cultura do Brasil e
do mundo em várias épocas. Estar sempre conectado com a modernidade é o
segredo da longevidade da publicação.

Com satisfação registro que de
todos os cantos do país temos recebido a
colaboração e o incentivo da maioria
dos nossos funcionários, dos nossos fregueses e
dos nossos amigos para que esta publicação
possa, cada vez mais, tornar-se útil,
interessante e proveitosa a todos”
R.M. Ferreira
Diretor responsável do Boletim Shell Energina,
no primeiro aniversário da publicação
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cURiosidadEs
mensagem do gerente geral
Coube ao então gerente geral J. C. Reed as
primeiras palavras do número inaugural do
Boletim Shell Energina. Ele observa que,
no momento em que a publicação vai para
o prelo, “a Inglaterra está soﬀrendo as agruras da guerra”. Assim, “na qualidade de
representante de uma firma britannica que
vem por tantos anos merecendo a acolhida
desta terra”, Reed informa que os “diretores” da empresa “estão confiantes” que
poderão “continuar a atender, mantidas as
devidas proporções, as necessidades de produtos de petróleo essenciaes ao Brasil, e aos
mais baixos preços a que possam ser encontrados no mercado mundial”.
caroá
O Boletim nº 3 (março de 1941) publica
uma reportagem sobre o caroá, uma nova
fibra nacional, “anunciada como possuidora de qualidades excepcionais, empregada
para vários fins da indústria têxtil”. Seria a
primeira de várias reportagens aos longo
dos anos sobre produtos típicos brasileiros,
muitos ainda hoje pouco conhecidos no
país – como o próprio caroá ou a guaxima,
“o substituto nacional da juta indiana”.
concurso
Com a foto “Na feira de amostras”, P. H.
Mclauchlan conquistou o primeiro lugar
no primeiro concurso fotográfico realizado
pelo Boletim, entre os funcionários da
Shell. Ele publicaria outras fotos em vários
exemplares. Naquele primeiro concurso, as
fotos “Potro bravio”, de Renato Ronca e
“Bancando o mecânico”, de Vallejo, conquistaram, respectivamente, segundo e terceiro lugares.
Balanço
No Boletim Shell nº 43 (maio/junho de
1948), o editorial informa que será publicado o balanço da empresa de 1947. “Para
torná-lo mais compreensível aos que não
são contadores ou não têm prática de examinar balanços, fazemo-lo da forma mais
18 Notícias sHELL l Julho/Outubro de 2010

simples possível”. (...) “É justo chamar a
atenção para os lucros obtidos nas operações
dêsse ano, ou seja, Cr$ 34.000.000,00”.
Repare que a moeda já é o cruzeiro, em substituição ao mil-réis.
Nova designação
Já no formato Revista Shell, o editorial do nº
44 (julho/agosto 1948) informa que o primeiro número do então Boletim Shell teve
uma “quantidade reduzida de exemplares
impressos”. Naquele momento, porém, a
publicação contava com uma tiragem de 13
mil exemplares “metade da qual é distribuída
aos empregados, fregueses e revendedores,
destinando-se o restante a atender aos inú-

meros pedidos de pessoas que durante estes
anos têm escrito à Companhia mostrando
desejo de receber nossa publicação”.
modernismo
A década de 50, para a publicação, foi marcada por um profundo mergulho na cultura
brasileira, principalmente, em termos de
artes plásticas. Editorial do nº 51 informa que
a capa “é parte de uma série de quadros da
vida rural brasileira, pintados expressamente
para nós, por Percy Lau, artista de fina sensibilidade”. Dessa fase, há capas com reprodução de obras de Aldemir Martins (vencedor
do grande Prêmio Internacional de Desenho
na XVIII Bienal de Veneza).

Jornal
Na década de 80, o culto à informação fez com que o Notícia Shell
ganhasse ares de jornal – a capa da
publicação tinha manchetes e chamadas. Uma dessas notícias que tiveram destaque na “primeira página”
foi o lançamento do Prêmio Shell
para a música brasileira, um marco
ainda hoje para a MPB.
artistas
Com o lançamento do Prêmio
Shell para a música brasileira, em
1981, e o Prêmio Shell para o teatro, em 1989, o Notícias Shell
começa a ter artistas ilustrando suas capas
ou mesmo escrevendo artigos. Nessa época, o informativo assume um formato de
revista e aborda uma variada gama de
assuntos.

Em sintonia
com os valores
e a cultura
do Brasil
moderno,
a revista
ampliou seu
público para
fora da empresa
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Negociando com os

oUVidos agUÇados
Em maio, o cEo peter
Voser expressou a
nova essência da shell
com três palavras
simples: “energizando
progresso juntos”.
Essa mensagem se
refere a um trabalho
conjunto na criação
de melhores soluções
energéticas para
um mundo em
transformação. isso
significa ouvir com
atenção não apenas
os nossos clientes, mas
também nossos outros
stakeholders, inclusive
as comunidades em
que operamos e o
público em geral, e
adotar uma postura
mais proativa.

Por Dave Lewis e Claudia Reitenbach
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E

mbora a nova essência da Shell - energizando progresso juntos - tenha muito a ver com o desenvolvimento de
novas propostas de valor que correspondam às necessidades dos clientes
da Shell, ela também propõe conectar-se mais
cedo com nossos outros stakeholders, que são as
pessoas que não mantêm relacionamentos
comerciais com a companhia. Devemos dar
ouvidos às necessidades dessas pessoas e construir relacionamentos benéficos para ambas as
partes. Entre esses stakeholders, estão as comunidades em que operamos, as organizações não
governamentais e o público em geral.
Para Keith Ruddock, assessor jurídico geral de
Upstream International, as mudanças anunciadas em maio, no Fórum de Executivos Sênior,
em Houston, foram uma chamada para a reformulação de percepções arraigadas e a eliminação
de atitudes defensivas ante o mundo exterior.
Ruddock não foi o único a acolher a mudança
de revelar o lado mais “humano” de nossa companhia, especialmente se, ao fazê-lo, contribuirmos para criar mais oportunidades de negócios
sustentáveis para a Shell.
“O significado do momento e do local escolhido nos EUA para a realização do fórum não
escapou aos participantes”, diz Keith.
“Enquanto importantes executivos da Shell
discutiam o rumo futuro, fora do recinto da
conferência as atenções estavam firmemente
concentradas no problema da BP no Golfo do
México. É óbvio que o acidente representa um
desafio gigantesco, não só para a BP, mas também para toda a indústria. A compreensão da
rapidez com que o ambiente externo pode
mudar à nossa volta tornou extremamente
pertinente o que Peter Voser estava dizendo”.
Enfoque proativo
E Keith continua: “Está claro que precisamos
proteger os interesses da companhia, e a história mostra que uma das melhores maneiras de
fazê-lo é agir de forma proativa, iniciando um
diálogo local e abrindo a discussão o mais cedo
possível. Falando francamente, é possível que
nunca consigamos convencer certos grupos de
oposição a mudar de opinião, mas uma coisa
que talvez estejamos ignorando é o fato de que
muitas vezes nossa reputação junto a públicos
especiais é melhor do que entre a população
como um todo. No sentido mais amplo, todo
mundo é parte interessada – e nós precisamos,
cada vez mais, do suporte de todos os stakeholders para fazer negócio”.

Todo mundo é
parte interessada
e precisamos
cada vez mais do
suporte de todos
os stakeholders
para fazer
negócio”
Keith Ruddock
Assessor jurídico geral de
Upstream International

Numa retrospectiva de seu trabalho jurídico
para a companhia, Keith diz que em muitas
ocasiões teve a surpresa de constatar que a
questão não-técnica, causa de um problema
grave num projeto, muitas vezes não era aquela que a companhia esperava. Um exemplo é o
caso do projeto de gás de Corrib, no noroeste
da Irlanda, alvo de oposição considerável
durante um longo período.
“Em retrospectiva, é quase certo que houve
momentos, nos primeiros estágios, em que
poderíamos ter engajado a comunidade local
e exposto melhor nosso argumento. Antigamente achávamos que sabíamos as respostas, e
é bem possível que soubéssemos mesmo - de
um ponto de vista técnico, científico, jurídico
e lógico – mas às vezes a lógica de natureza
técnica não é suficiente, sobretudo na Irlanda!” diz Keith, que é irlandês.
O método para energizar progresso é apresentado sob a forma de cinco Imperativos Comportamentais: foco externo, atitude comercial, entrega, rapidez e simplicidade. Esses
imperativos, como sugere Keith, devem ser
considerados a partir de uma perspectiva pessoal e emocional: em outras palavras, o que
cada funcionário pode fazer ou mudar para
ajudar a Shell a atingir suas metas.

shell cria cargo de
stinado aos riscos
não-técnicos

Desde 2009, fazem
parte da equipe da
Shell os VSI, coordena
desenvolvimento susten
dores de
tável. Sua missão é
auxiliar no gerenciame
identiﬁcação dos riscos
nto e na
não-técnicos, tornando-o
s relevantes nas decis
empresa. Os VSIs, criado
ões da
s inicialmente para o Up
stream América, estão pre
do Alasca ao Brasil.
Na América Latina, o
sentes
brasileiro Alexandre Ca
primeiro responsável po
mpos é o
r esse novo trabalho.
A função foi criada ap
ós estudos de consultor
es internacionais com
de energia. O resultado
empresas
apontou que a maior
parte dos atrasos nos
decorria do mau geren
projetos
ciamento dos chamado
s riscos não-técnicos –
ambientais, como muda
regulatórios,
nça climática e gestão
de água – relacionado
engajamento correto co
s ao não
m stakeholders, como ON
Gs, por exemplo.
Com base na pesquisa
, a Shell criou o cargo
na área de desenvolvim
sustentável para ajudar
os gerentes de projeto
ento
a fazer melhor administr
riscos. Há cinco anos
ação dos
na Shell, o biogeoquím
ico Alexandre Campos
América Latina há dois
percorre a
meses como VSI. Seu ob
jetivo atual é criar uma
com representantes das
equipe,
áreas de comunicação,
HSSE, performance e inv
social, que vai trabalha
estimento
r no projeto que está sen
do desenvolvido pela em
“Para que haja um res
presa.
ultado positivo, é precis
o identiﬁcar os riscos,
estabelecer os planos
avaliá-los e
para diminuí-los, de for
ma preventiva. Essas sol
sair do grupo e a minha
uções vão
função é coordenar o tra
balho deles”, conclui Ca
mpos.
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Os desafios na

Nigéria
A Shell opera na Nigéria há mais de 50 anos. Depois de uma sucessão
de anos difíceis, marcados por problemas de financiamento e questões
de segurança no Delta do Níger, os últimos dados trimestrais mostram
um bem-vindo aumento da produção na Nigéria. Na região do Delta do
Níger está localizada a maior parte da produção do petróleo nigeriano.
No entanto, a pobreza e a violência são problemas sérios que tornam o
delta um dos locais de operação mais difíceis para as companhias Shell.
Por Claudia Reitenbach

M

utiu Sunmonu sucedeu a
Basil Omiyi como presidente do Conselho Nacional das Companhias Shell
na Nigéria em 1º de janeiro
deste ano. Além disso, ele ocupa o cargo de
diretor-gerente (MD) da Shell Petroleum
Development Company of Nigéria Limited
(SPDC*) desde janeiro de 2008, e ajudou a
conduzir a companhia através de um período difícil. Aqui, Mutiu Sunmonu fala sobre
sua visão para a Shell na Nigéria e alguns dos
desafios com que nos defrontamos.
Qual tem sido a atuação da Shell na Nigéria?
Existem companhias Shell aqui há mais de
50 anos, e a Shell contribuiu ativamente para
o crescimento da economia nigeriana.
Fomos pioneiros da indústria neste país.
Fomos parceiros nas primeiras atividades de
processamento e exportação de gás natural
liquefeito (GNL) da Nigéria, fomos os primeiros a introduzir tecnologia de águas pro-
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fundas no país (com o Projeto Bonga) e
fomos a primeira companhia a iniciar uma
operação downstream de distribuição de gás.
Em muitas comunidades em que operamos,
a maioria dos hospitais e das escolas secundárias foi construída pela Shell e seus parceiros
de joint venture (JV). A Shell é parte integral
da sociedade.
Há quem argumente que a Shell deveria se retirar do país. A Nigéria seria um lugar melhor se
a Shell não estivesse presente?
Não existe nenhuma outra companhia internacional de petróleo que tenha transferido
tecnologia no mesmo grau que a Shell. A
Shell é também a única companhia petrolífera internacional a ter um nigeriano em cargo
executivo sênior. Sinto-me muito orgulhoso
do fato de que nosso pessoal que ocupa cargos de responsabilidade está à altura de suas
funções em qualquer lugar do mundo. Das
seis mil pessoas que trabalham diretamente
para as companhias Shell, 90% são nigeria-

A Shell é uma força
positiva na Nigéria.
Basta citar que todo
ano concedemos cerca
de 850 bolsas de
estudos de nível
universitário e 2.700
bolsas de estudos de
curso secundário”
Mutiu Sunmonu

nos. Além desse pessoal que trabalha diretamente para nós, existem mais de 20 mil pessoas trabalhando para provedores de serviços
a que a Shell recorre.
A contribuição da Shell para a Nigéria em
termos de desenvolvimento pessoal de cidadãos locais, dentro e fora da Shell, é tremenda. Para citar apenas um exemplo: todo ano
concedemos cerca de 850 bolsas de estudos
de nível universitário e 2.700 bolsas de estudos de curso secundário. Nos últimos cinco
anos, a Shell e seus parceiros de JV gastaram
um total aproximado de US$ 23 milhões em
bolsas de estudos. Portanto, a Shell é uma
força positiva na Nigéria.

Mutiu Sunmonu, Presidente do
Conselho Nacional das
Companhias Shell na Nigéria e
diretor-gerente da SPDC

As companhias Shell têm condições de corresponder às expectativas das comunidades quanto
à provisão de mais empregos e benefícios?
Isso sempre representará um desafio para
nós. A fim de compreender plenamente a
situação, precisamos tornar as contribuições
à população e também ao governo muito
mais claras e transparentes. Por exemplo:
para cada barril de petróleo que produzimos,
pagamos ao governo 20% em direitos de
exploração e, seja qual for o lucro que obtemos, 85% cabem ao governo sob a forma de
imposto sobre o lucro gerado pelo petróleo.
Mesmo nos tempos do alto preço do petróleo, a SPDC fez menos de US$ 2 por barril.
Quase 95% do nosso lucro segue diretamente para o governo.
Houve algum momento, nos seus 31 anos de
serviço, em que lhe pareceu que a Shell deveria
simplesmente sair da Nigéria?
Nunca achei que a Shell deveria sair da Nigéria. Nesses últimos anos, testemunhamos um
nível crescente de pobreza e a presença de um
número muito maior de jovens em nossa
sociedade do que há 50 anos. As pessoas
estão expressando a raiva e a frustração
que experimentam. Mas posso afirmar que os ataques de militantes
contra pessoas e infraestrutura
não seja diretamente contra a
Shell. Esses atos de agressão têm
o propósito de despertar atenção, de garantir que as expectativas e os desejos dos militantes
cheguem aos ouvidos do escalão governamental pertinente.
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Isso não deve ser razão para a Shell sair do
país. Pelo contrário, acho que a Shell deve se
concentrar naquilo que podemos fazer para
permitir que o povo usufrua em maior grau
da riqueza que estamos ajudando a criar. Eu
confio que há uma cordialidade em relação à
Shell neste país.
Como acha que poderíamos superar as questões
de queima e derrame?
A queima é prejudicial ao negócio; é prejudicial ao meio ambiente. Estamos empenhados
em acabar com a queima. Mas não dispomos
do que é necessário para por fim à queima.
Para eliminá-la precisamos investir. Para
podermos investir, é preciso que o governo –
nosso sócio majoritário – também tenha
condições de investir**. Precisamos ainda
que o ambiente tenha estabilidade suficiente
para permitir a execução do trabalho. Continuamos fazendo nosso melhor. Já gastamos
mais de US$ 3 bilhões na infraestrutura associada à captura de gás e estamos também à
procura de outras soluções. Acredito que no
correr dos próximos anos poderemos capturar até 75% do gás anteriormente queimado,
o que representará um progresso importante.
E assumimos o compromisso de não empreender nenhum novo desenvolvimento sem
assegurar soluções para a questão do gás.
E os derramamentos?
A questão dos derramamentos ainda está em
grande parte associada à instabilidade do
ambiente operacional. A resposta fundamental para isso ainda se refere à segurança.
Em 2009, cerca de 98% dos derramamentos
em instalações da SPDC resultaram de atos
de sabotagem ou roubo. É preciso explicar
isso às pessoas, de modo que elas possam avaliar o efeito do problema sobre o ambiente e
a economia. De nossa parte, é essencial que
continuemos a trabalhar para garantir que
nossos oleodutos, linhas de fluxo e outras instalações permaneçam em bom estado e bem
protegidas contra intervenções deliberadas e
destrutivas.
Como você gostaria de ver a Shell crescer e se
desenvolver na Nigéria futuramente?
É uma questão que permanece em primeiro
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plano em minha mente. De tempos em tempos pergunto a mim mesmo qual será meu
legado como diretor-gerente e presidente do
Conselho Nacional. E não estou pensando
em meu legado pessoal, mas sim em qual será
o legado da Shell. Imagino um futuro em que
o legado da Shell será consideravelmente
melhor do que a maneira pela qual temos
sido percebidos nos últimos 50 anos. Imagino um futuro para a Shell em que será claro e
óbvio que a ela contribuiu imensamente para
o programa de conteúdo local do governo,
porque isso pode beneficiar o Produto Interno Bruto deste país.
O outro aspecto é que a Shell seja vista pelo
governo como um parceiro genuíno. E, em
minha opinião, ser um parceiro genuíno significa demonstrar franqueza, honestidade e o
cumprimento da parte que nos toca, desde
que os outros parceiros cumpram aquilo que
esperamos deles. Portanto, se o governo fizer
sua parte em termos de
coisas tais como a política
tributária e a provisão de
um ambiente operacional
estável, consigo ver a Shell
fazendo uma significativa
contribuição. Nós, por
outro lado, precisamos
estimular os esforços de
nosso pessoal – e posso
dizer que tenho muita
confiança na habilidade
do nosso pessoal para
capacitar as companhias
Shell na Nigéria a alcançar
o status que deveriam ter.

* A SPDC opera a produção de petróleo e gás em
nome de uma joint venture entre a estatal Nigerian
National Petroleum Corporation (55%), a Shell
(30%), a Total (10%) e a Agip (5%).
**Os parceiros da JV proporcionam ﬁnanciamento
com base nos respectivos níveis de propriedade.
Como a companhia estatal detém 55%, as atividades de investimento da JV dependem sobretudo do
orçamento e das prioridades do governo.

A Shell deve ser
vista pelo governo
como parceiro
genuíno, o que
significa mostrar
franqueza,
honestidade e
cumprir nossa parte,
desde que outros
parceiros façam o
que se espera”
Mutiu Sunmonu

São nigerianos 90 por
cento das seis mil
pessoas que trabalham
diretamente para as
companhias Shell no país

pRÊmio sHELL dE mÚsica

No aconchego da

saNfoNa dE
domiNgUiNHos
o ritmo e a poesia do forró
contagiaram a 30ª edição do
prêmio shell de música, na
homenagem a José domingos
de morais, o dominguinhos,
por sua contribuição à música
popular brasileira. as histórias
contadas pelo sanfoneiro no
cenário de inspiração nordestina,
com garrafas de aguardente e
lanternas coloridas artesanais,
faziam jus a Isso aqui
tá bom demais, um
dos maiores sucessos
do compositor. “Esse
reconhecimento é
maravilhoso, já estou
satisfeito só de estar
aqui. Nunca ensaiei
tanto para um show”,
disse o músico de 69
anos, na festa realizada
no Rio de Janeiro, no
dia 5 de outubro.

pRÊmio sHELL dE mÚsica
Tom Zé: premiação
faz jus à diversidade
de estilos da MPB

á na entrada do show, os convidados eram envolvidos pelo
talento do músico: um painel
exibia imagens da carreira dele
e de momentos especiais de outras edições do Prêmio. Além de som e
cores, o ambiente incluía as delícias da
culinária nordestina. Miniacarajés, pastéis de siri, escondidinho de carne seca,
entre outras iguarias regionais, estavam
no buﬀet. O contágio era irresistível.
Alguns convidados dançaram forró animadamente no espaço Vivo Rio.
Autor de clássicos – Aconchego, Eu só
quero um xodó, Tenho sede e Lamento
sertanejo, entre outros - Dominguinhos
divertiu a platéia com sua irreverência e
a disposição para tocar a sanfona de 13
quilos ao lado de Gilberto Gil, Elba Ramalho e Lenine, que estiveram no palco
para reverenciar o amigo e parceiro.
Ao saudar o homenageado, Lenine historiou como a sanfona superou preconceitos e fronteiras. Instrumento originário da China e consagrado na Europa,
foi devolvido ao mundo com “a cara do
Nordeste, do Brasil”, graças à obra de
Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, cuja coroa Dominguinhos herdou:
“Dominguinhos recriou o som da sanfona, conseguindo chegar ao mais alto
requinte sem tirar os pés do chão. Virou o mestre dos baiões e dos xotes
mas também criou seu próprio modelo de canções. Virou também o rei das
canções. A Shell está homenageando o
maior ícone do ritmo, seu maior mestre”, disse Lenine.
A cantora Liv Moraes, filha do músico pernambucano, Marcelo Mimoso,
cantor do grupo de forró Os Cabras,
e o repentista Mestre Azulão também
participaram da homenagem a Dominguinhos.
Na entrega do troféu do Prêmio Shell de
Música 2010, o presidente André Araujo destacou o alcance da homenagem:
“Dominguinhos, em 50 anos de carreira, colocou a música nacional como referência no mundo, utilizando todo seu
talento, inspiração e perseverança para
contar a história do povo brasileiro”.
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O compositor Braguinha foi
o homenageado em 1985

três décadas de
tributo à mpB
O Prêmio Shell de Música Brasileira prestigia, ano após ano, compositores e intérpretes
que contribuíram para a cultura nacional. A
tradição da Shell de valorizar a música brasileira vem dos anos 70, quando apoiava os
festivais de música popular. Em 1981, a premiação surgiu para consolidar esse incentivo
e foi a primeira instituída por uma empresa
privada, voltada para a Música Popular Brasileira (MPB). O prêmio estreou com um
tributo a Pixinguinha - em show comemorativo que reuniu músicos e outros artistas, no
formato que predominaria por três décadas.
Inicialmente, o prêmio se dividia em duas
vertentes: música erudita e popular. Numa
iniciativa dos jurados responsáveis pela distinção, o evento se voltou totalmente para
MPB. O processo de escolha do vencedor
não mudou: baseado no regulamento, o júri
composto por personalidades da música elege um artista conhecido popularmente e que
contribuiu para a música popular, sempre
levando em consideração o conjunto da
obra.
Tornando-se uma das premiações mais tradicionais da MPB, o evento homenageou
grandes nomes como Chico Buarque, Baden

No primeiro Prêmio Shell
de Música, parentes de Pixinguinha
recebem a homenagem

Powell, Milton Nascimento, Rita Lee, Tom
Jobim, entre outros (veja a lista completa na
página 29). Além do show comemorativo, o
artista contemplado pela premiação recebe
um troféu desenhado pelo escultor e joalheiro Caio Mourão, mais o valor de R$ 15 mil.
Para acompanhar a evolução do cenário
artístico nacional, a premiação passou a contemplar intérpretes numa revisão do regulamento em 2008, quando consagrou a cantora Maria Bethânia. O corpo de jurados
também aumentou, de cinco para sete integrantes. O júri segue um perfil tradicional
desde o início, com personalidades muito
ligadas ao meio musical: músicos, produtores, jornalistas e críticos, cujo intuito é reconhecer a arte e o trabalho de expoentes de
uma das manifestações culturais mais importantes do país: a música.
A assessora de Investimentos Sociais da Shell
Brasil, Leíse Duarte, acredita que o desafio da
premiação é escolher o homenageado, devido
à riqueza do cenário musical brasileiro: “Temos
artistas extremamente talentosos e formamos
um júri que cumpre esse dever de maneira primorosa. Todas as homenagens prestadas nos
trintas anos foram merecidíssimas.”

confira a lista de todos os
vencedores do prêmio shell de
música Brasileira, desde 1981

ViNíciUs fRaNÇa
adaptando cada edição às
características do homenageado
Vinícius França é produtor do Prêmio Shell de Música desde
1988. Sobre os primeiros anos produzindo o evento, ele lembra,
orgulhoso, de como o prêmio foi agraciando cronologicamente toda
uma geração importante para a MPB: a geração de Chico, Caetano
e Gil. A abertura para intérpretes, há quase três anos, foi outro passo
importante. Este ano, a premiação volta a consagrar um compositor
- que também é intérprete e instrumentista: o pernambucano
Dominguinhos.
O segredo para produzir a premiação, segundo Vinícius, é se adaptar,
a cada edição, ao estilo do artista premiado: “Com a experiência a
gente aprendeu a levar em conta o momento em que o artista está
vivendo. Por exemplo, se está em turnê, com show já pronto em
cartaz. Normalmente, ele monta um show em função do prêmio,
contemplando sua obra com alguns convidados. A gente lida com
uma situação nova a cada ano.”
Mesmo produzindo o prêmio há 22 anos, Vinícius admite que toda
edição gera uma ansiedade para que tudo corra bem: “Geralmente,
o tempo é curto. E ainda temos que sincronizar a agenda do artista
com a da direção da Shell e com a casa de espetáculos. Essa mecânica
toda é muito excitante.” O produtor suspira ao reconhecer que suas
expectativas, felizmente, sempre foram atendidas.
Vinícius França costuma ter todo o cuidado na hora de adaptar o
formato do evento às características do homenageado: “É preciso se
adequar ao timing do artista, ao tempo que ele precisa no camarim
ou para se concentrar. Alguns preferem receber o prêmio no começo
e depois engrenar o show até o fim, outros optam por receber no
meio para dar uma quebrada e ainda tem os que fecham o show
com a solenidade”.
A consolidação do Prêmio Shell de Música Brasileira, segundo
Vinícius, não beneficia apenas a empresa e é uma conquista para a
cultura nacional. “Isso é visível quando levamos em conta esses anos
todos em que o prêmio está aí. Os artistas também ficam muito
felizes por terem sua trajetória reconhecida, por terem dimensão da
importância de sua carreira na nossa cultura. Por parte da crítica
especializada, também já ouvi que o prêmio é o grande campeão da
música brasileira – outras iniciativas parecidas ficaram pelo caminho
e continuamos firmes e fortes”.

Aldir Blanc e
João Bosco,
contemplados
em 2004

2010:
2009:
2008:
2007:
2006:
2005:
2004:
2003:
2002:
2001:
2000:
1999:
1998:
1997:
1996:
1995:
1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:

Dominguinhos
Ney Matogrosso
Maria Bethânia
Tom Zé
Moacir Santos
Carlos Lyra
João Bosco e Aldir Blanc
Paulo César Pinheiro
Dona Ivone Lara
Elton Medeiros
João Donato
Johnny Alf
Zé Ketti
Roberto Carlos e Erasmo Carlos
Rita Lee
Baden Powell
Edu Lobo
Jorge Benjor
Paulinho da Viola
Martinho da Vila
Gilberto Gil
Caetano Veloso
Chico Buarque
Herivelton Martins
Milton Nascimento
Braguinha
Luiz Gonzaga
Dorival Caymmi
Tom Jobim
Homenagem a Pixinguinha

pRÊmio sHELL dE mÚsica

sabor de sorte grande
na homenagem ao

taLENto
Dominguinhos encerrou o
show no Vivo Rio cantando
“Isso aqui tá bom demais” ao
lado de grandes amigos

simplicidade, alegria
e disposição. Esses
traços, além do
talento de “afilhado”
do Rei do Baião, Luiz
gonzaga, fizeram
de dominguinhos
um dos principais
nomes da música
nordestina. com
cinco décadas de
carreira, mais de 70
discos gravados e
fama internacional,
o músico conta
nesta entrevista sua
emoção de receber
o prêmio shell de
música e lembra sua
trajetória na mpB.
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São 50 anos de carreira, mais de 70 discos
e músicas gravadas em diversos idiomas.
Como é receber esta homenagem a seu
talento tão bem-sucedido?
É como ganhar sozinho na loteria. Eu
sei que trabalhei a vida inteira para
conseguir alguma coisa e que nunca
vou ganhar na loteria, mas um prêmio
como esse é algo nesse sentido. Estou
tendo meu trabalho reconhecido em um
lugar a que eu não pertenço, porque eu
sou pernambucano, vim do Nordeste.
Eu e Luiz Gonzaga enfrentamos muita
dificuldade para colocar em voga o
nosso trabalho, principalmente ele que
encarou as coisas com mais dificuldade.
Ele foi um mestre que abriu muito o
caminho para todos nós. Foi uma pessoa
extraordinária na minha vida e de todos
que tocam sanfona puxando para o lado
do baião.
Sua filha está seguindo o caminho
da música também. Como o pai
Dominguinhos acompanha esses passos?
Eu não esperava. Minha filha Liv Moraes
estava estudando bastante no segundo
ano de psicologia até que resolveu dar

um basta e disse: “Mãe, eu quero cantar”.
Isso para mim foi uma surpresa muito
grande, porque ela nunca tinha cantado
na minha frente. A mãe dela, Guadalupe,
foi quem me falou que ela estava cantando
muito bem. Foi aí que eu a levei para o
estúdio, ouvi cantar e chamei para gravar
uma faixa comigo no meu CD. Foi a
partir daí que nós começamos a pensar no
trabalho e na carreira dela como cantora.
Grandes nomes da música brasileira
gravaram suas músicas. O que acha da
participação deles na sua carreira?
Eu acho que isso foi mais uma questão
das oportunidades que tive. Trabalhei
muito com o Gilberto Gil e com a Gal
Costa. Nisso, o Caetano Veloso sempre
estava por ali por perto também. Com o
tempo, veio o Chico Buarque e o Djavan
acabou chegando depois. A gente foi se
conhecendo em estúdio. O Djavan, por
exemplo, foi um lutador também. Penou
bastante. Ele trabalhou muito na noite e
hoje conta isso.
A minha grande parceira, que descobriu
essa história de eu fazer música, foi a
Anastácia, com quem fiz “Eu só quero

Eu acho que a
gente tem que
trabalhar enquanto
estiver lúcido,
estiver legal,
aguentar o peso
nos pés e a sanfona
no peito”
Dominguinhos

um xodó” e “Tenho sede”. Nós fizemos
muita música bonita. Depois dela, a
Marinês foi gravando minhas músicas,
depois veio Elba Ramalho, Trio Esperança
e Emílio Santiago. Assim, todo o mundo
foi tomando conhecimento do que era a
música nordestina. O Gil estourou com
a música do xodó e a Marinês também
gravou. Foi feita para ela, inclusive.
Então, com o tempo, eu me tornei um
compositor que podia chegar perto do
Chico e do Djavan e dizer: “Dá para a
gente fazer um negocinho junto?”. Além
disso, as oportunidades que surgiram de
entregar uma fita cassete para eles levarem
para casa e colocarem uma letra quando
tivessem tempo. E assim aconteceu.
São quase 70 anos de vida e você continua
em plena atividade, rodando pelo Brasil
de carro. De onde vem essa energia que
empurra a aposentadoria para longe?
Eu acho que a aposentadoria deixa o
homem sem ter uma noção do tempo.
Quando a gente trabalha, a gente tem
uma noção melhor do tempo da vida.
Quando a gente faz uma coisa esporádica
também é assim. Mas, e sem ter o que

fazer? Vai procurar o quê? Não vai levantar
a casa. Não é pedreiro. Eu acho que a
gente tem que trabalhar enquanto estiver
lúcido, estiver legal, aguentar o peso nos
pés e a sanfona no peito. E nem que a
sanfona fique de lado, se tiver alguém
tocando e eu puder cantar, vou continuar
com fé em Deus.

EstRatégia ViRtUaL

da concha às

REdEs sociais
desde sua criação, a shell sempre foi movida por desafios. da
importação e comercialização de conchas, em 1833, a empresa
chegou ao mercado de petróleo e derivados. de um único país,
alcançou os cinco continentes. agora o limite se expande virtualmente.
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iante de uma rede que potencializa ideias, dita novas tendências e
interliga pessoas e empresas, a
questão é como se tornar pró-ativa no emaranhado de informações e cruzamentos, de elogios e críticas. Para
avançar no espaço virtual, a Shell direciona
suas ações para um dos ícones da web 2.0, as
redes sociais.
A área global de Lubrificantes da Shell é
uma das pioneiras no desenvolvimento de
estratégias e ações digitais. Segundo a diretora global da marca Shell Helix, Leila Prati, o objetivo desse investimento é atingir
consumidores por meio da publicação de
conteúdo relevante e inovador. “O papel
de nossas iniciativas digitais é fundamentado por quatro pilares: ampliar o conhecimento da marca pelo público-alvo, facilitar o engajamento da audiência com a
marca, criar advocacia na construção de
marca pela educação e induzir à experimentação”, explicou.
Na blogosfera, a Shell experimenta, focando
em informações consistentes e atualizadas. O
SpeedBlog, o Jalopnik e o Blog Energia Sustentável são exemplos na área. O primeiro,
patrocinado pela empresa, é um espaço jornalístico direcionado para o circo da F1. Atualizado mesmo nos períodos em que não acontecem corridas, o SpeedBlog tem como
objetivo entrar na rede de fãs do esporte e fortalecer a marca Shell entre consumidores.
Para a gerente de marketing da empresa, Carolina Marques, aliar o SpeedBlog a ferramentas
virtuais como o Twitter e o Orkut é fundamental para ajudar a impulsionar o site. Ações
tradicionais de divulgação também são aproveitadas: “Como estratégia auxiliar realizamos
ações exclusivas como o quiz sobre curiosidades da F1 e a distribuição de coleções de
miniaturas Ferrari”, explicou Carolina.
O plano deu certo. O SpeedBlog alcançou a
marca de 8.800 visitas únicas, entre junho e
agosto de 2010, sendo que 40% delas foram
de novos leitores. O sucesso da empreitada foi
tanto que a iniciativa percorreu o caminho
tecnológico inverso. Depois de consolidado
na web, o blog passou a ser publicado em coluna do jornal esportivo Marca Campeão, veículo impresso que tem circulação no Rio de
Janeiro e em São Paulo.
Os resultados são semelhantes na parceria da
Shell com o Jalopnik. A ideia, no caso, é oferecer conteúdo relevante e atualizado para o

público interessado em carros. Nesse blog
existe um canal especial sobre o produto Shell
Helix, onde são publicados vídeos, notícias e
conteúdo sobre lubrificantes. Três semanas
depois de lançado, 4,5 mil pessoas acessaram
o espaço, mantendo a média de cinco minutos de leitura. A diretora da marca, Leila Prati, comemorou o sucesso: “Na medida em
que o site se torna mais conhecido entre o

Uma organização
social de dentro
para fora
Em julho deste ano, a companhia
criou, em Houston, o cargo de
consultor de mídias sociais e nomeou Maria Amezaga para a função. Responsável pela estratégia
global da Shell nas redes, ela conta
como será sua atuação.
Por que a Shell deseja fazer parte das
mídias sociais?
Reconhecemos a importância das
mídias sociais e percebemos uma
grande oportunidade de aproveitálas em nossa estratégia de comunicação. É um meio de ficarmos mais
próximos de nossos clientes.
Quais são os objetivos a médio e curto prazos da Shell para essa área?
Atualmente, nosso objetivo é conscientizar os funcionários e ter foco
em programas de treinamento para
que seja possível usar mais efetivamente as mídias sociais. Queremos
que todos contribuam para valorizar a marca e fortalecer a relação
com clientes e acionistas.
Qual é o maior desafio para a Shell
nesse novo tipo de comunicação?
O maior desafio é usar as mídias
sociais efetivamente de maneira
coordenada, conectando externamente para comunicar mensagens
consistentes. Em essência, precisamos nos tornar uma organização
social de dentro para fora.

público-alvo, maior será o número de usuários antenados com as novidades do setor
e conhecedores da marca Shell Helix”.
Já o blog especializado em Energia Sustentável é resultado de uma parceria da
Shell com a revista Exame. Simone Guimarães, gerente de Comunicação Corporativa da Shell e responsável por esse
projeto, explica a ideia: “Queremos pensar e discutir com os consumidores como
podemos garantir o fornecimento de
energia de maneira sustentável. O nosso
objetivo é interagir, falando sobre temas
que impactam no cotidiano”.
O mundo dos 140 caracteres também está
sendo explorado pela Shell. Atualmente,
diversos perfis no Twitter espalham pelo
ciberespaço informações e ações de
marketing de seus produtos. Entre as contas existentes, a mais popular é o shelldotcom, braço do website corporativo da
empresa, seguido por quase seis mil pessoas. Em seguida aparece o shellmotorsport,
espaço exclusivo para informações relacionadas à F1, acompanhado por mais de
2.500 seguidores.
Tão importante quanto lançar a marca nas
redes sociais é acompanhar o que as pessoas comentam sobre os produtos e as campanhas. Em pesquisa realizada entre os
dias 2 e 8 de agosto e publicada no Portal
Exame, a Shell ficou na oitava posição no
número de vezes em que foi citada nos tweets dos brasileiros.
A Shell está presente em outras duas ferramentas populares, o YouTube e o Facebook. O Shell You Tube Channel contabiliza mais de 426 mil exibições de vídeos
lançados pela empresa. Já o perfil do Facebook é acompanhado por quase oito mil
pessoas. Nos dois casos, as ferramentas
podem ser usadas como ponto de partida
para campanhas virais, além de servirem
como termômetro de ações publicitárias e
de lançamentos de novos produtos.
A campanha do lubrificante Shell Helix
Ultra é um exemplo de como a rede pode
maximizar os efeitos de uma ação de
marketing. O vídeo, estrelado por um carro
transparente, foi postado por usuários do
YouTube e replicado. Em apenas um perfil
não oficial, o vídeo foi assistido por mais de
cem mil pessoas. O making of da peça
publicitária também fez sucesso e chegou a
quase um milhão de exibições.
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Em reforço
da confiança

COMPROMISSO

Reflexões sobre
Deepwater Horizon
Por Tara Lemay
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Quando o CEO Peter Voser falou aos gigantes da mídia CNN,
Fortune e Time, em junho, sobre o derramamento de petróleo
no Golfo do México, ele afirmou que a Shell mantém seu
compromisso com as atividades em águas profundas e quer
aprender as lições do incidente da Deepwater Horizon. Suas
palavras refletem o enfoque, marcado por seriedade e lucidez,
que a Shell está assumindo a fim de encontrar o caminho que a
indústria deverá seguir rumo ao futuro.

P

ara refletir sobre os comentários de
Peter Voser, conversamos com
Greg Guidry, vice-presidente Executivo de Upstream Internacional
– Europa (UIE) e Kieron McFadyen, vice-presidente global do Grupo de
Segurança e Meio Ambiente.
A explosão ocorrida em abril na plataforma de perfuração Deepwater Horizon da
Transocean no Golfo do México (GOM),
no campo de Macondo, causou reflexos na
indústria. Os funcionários da Shell experimentaram a tristeza da perda de vidas e do
impacto ambiental decorrentes do pior
derramamento da história dos Estados
Unidos. Agora a Shell se une a outras companhias, como parte da reação da indústria, no desenvolvimento de um sistema de
contenção de resposta rápida e por maior
transparência.
Greg Guidry, como muitos funcionários da
Shell, sentiu-se pessoalmente afetado pelas
notícias oriundas do Golfo. Como um dos
líderes da companhia, ele se dirigiu recentemente a um painel regulador da União
Européia (UE) a respeito do desastre do
GOM. Em seu testemunho sobre as importantes atividades de águas profundas em
andamento ou planejadas pela Shell na
Europa, ele falou na qualidade de única pessoa, entre os mais de vinte representantes da
indústria presentes, a ter uma conexão pessoal com a região do derramamento.
“Passei a maior parte de minha carreira trabalhando no Golfo, nasci e fui criado no
litoral da Louisiana. Tenho familiares que
foram afetados pelo impacto do acidente
sobre a economia e os negócios locais. Isso

vai além da responsabilidade que tenho na
Shell de manter tudo em segurança. É por
isso que, quando me defrontei com o painel
da UE, senti-me plenamente confiante em
relação às ações de mitigação de risco por
parte da Shell”, afirma Greg.
O painel da UE, que se reuniu em meados
de julho, levantou três questões predominantes: garantir que não ocorrerá outro derramamento, esclarecer a atribuição de responsabilidade caso ocorra outro episódio e
como as lacunas da regulação atual podem

Como poderemos
restaurar a confiança
senão mantendo
uma atitude de
abertura, franqueza
e transparência
quanto à gestão
dos riscos?”
Greg Guidry
Vice-presidente executivo de
Upstream Internacional – Europa

ser sanadas. Tais preocupações têm eco na
totalidade da indústria e mais além.
Enquanto prossegue a investigação do incidente do GOM pela comissão presidencial
do governo dos Estados Unidos, a indústria
reitera seu compromisso de melhorar a
capacidade de resposta.
“Como indústria, estamos empreendendo
esforços de grande importância para
melhorar a prevenção, a intervenção em
poços e a resposta a derrames a fim de
garantir a segurança das operações de perfuração. Fazem parte desses esforços os planos, anunciados recentemente, para desenvolver, construir e colocar em prática um
sistema de resposta rápida que terá condições de capturar e conter o petróleo de uma
potencial explosão em poço submarino no
Golfo”, acrescenta Greg.
Outras atividades no âmbito do negócio de
upstream da Shell incluem a conclusão de
uma revisão abrangente de planos de poços,
protocolos de perfuração e procedimentos
de resposta de segurança e resposta a derramamentos de óleo, em todo o mundo. O
setor de upstream aperfeiçoou também o
planejamento interno de emergência e iniciou uma revisão mais profunda de todos os
sistemas de segurança, inclusive de equipamentos de prevenção de explosões e outros
equipamentos associados.
Regulação e reforço
da confiança
Nas palavras de Kieron McFadyen, “a Shell
tem um enfoque sistemático da segurança
que contribui para manter seguros nossos
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A Shell tem um
enfoque sistemático
da segurança que
contribui para manter
seguros nossos ativos
e nosso pessoal; isso
inclui nossos padrões,
que são líderes na
indústria. Temos
também a
responsabilidade de
participar da indústria
de forma construtiva
e significativa”
Kieron McFadyen
Vice-presidente global do Grupo
de Segurança e Meio Ambiente

ativos e nosso pessoal; isso inclui nossos
padrões, que são líderes na indústria.
Temos também a responsabilidade de participar da indústria de forma construtiva e
significativa. A Shell continua engajando
tanto seus pares quanto órgãos da indústria, como a Associação Internacional dos
Produtores de Petróleo e Gás (International Association of Oil and Gas Producers OGP) e o Instituto Americano do Petróleo
(American Petroleum Institute - API).
Apoiamos um sistema de regulação baseado em metas, segundo o qual o governo
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estabelece alvos de desempenho e a indústria atinge esses alvos de maneira tal que
nos permita recorrer à nova tecnologia à
medida que a mesma é desenvolvida. Em
nossa opinião, esse sistema beneficia igualmente o público, a indústria e o governo”.
No que se refere à maneira segundo a qual
os órgãos reguladores atuarão, Greg
comenta: “No final, haverá mudanças em
função desse incidente. Temos uma obrigação pessoal de aprender com essas lições”.
Como Greg destaca, durante os últimos 25
anos a indústria perfurou cerca de 14 mil

poços em águas profundas no mundo
inteiro sem nenhum incidente de grandes proporções, mas o que ocorreu no
Golfo abalou a confiança do público:
“Nossa resposta consistirá em uma postura ainda mais transparente e na informação do público sobre as operações
offshore e os talentosos profissionais que
durante muitos anos as desempenharam
de forma segura. Como poderemos restaurar a confiança senão mantendo uma
atitude de abertura, franqueza e transparência quanto à gestão dos riscos?”

ANDRÉ ARAUJO

ENTREVISTA

Tempo de
novos desafios
Com um plano de investimentos robusto para o Brasil, a Shell vai concentrar
grande parte de seus esforços na área de upstream, desafio que caberá ao novo
presidente, André Araujo, coordenar. Carioca, 49 anos, formado em
engenharia química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com
MBA pelo IBMEC-SP, passou por diversas áreas do Grupo Shell antes de chegar ao
cargo atual, que desempenhará conjuntamente com a função de assessor sênior de
Assuntos Governamentais para Estados Unidos, Canadá e América Latina. Há 26
anos na companhia, André está de volta ao Rio agora para assumir esse novo
compromisso e diante de um cenário promissor. Durante a Rio Oil & Gas, ele falou
sobre seus planos à frente da empresa para a área de upstream.
A área de upstream vai consumir grande parte de seu tempo à frente da Shell Brasil nos
próximos meses. Quais serão as atividades principais?
Temos grandes planos para o Brasil, um país estratégico para nós. Desde 1998, já
investimos mais de US$ 3 bilhões nessa área e pretendemos dar continuidade a esse
cenário positivo. Este ano, também devemos concluir a aprovação da Fase 2 do Parque
das Conchas (antigo BC-10), no qual já produzimos petróleo desde julho de 2009.
Ultrapassada essa etapa, vamos dar início à contratação dos equipamentos e dos serviços
para ampliar o desenvolvimento do campo. Também perfuramos um poço no pré-sal
do BM-S-54, localizado na Bacia de Santos, onde encontramos indícios de hidrocarbonetos e agora vamos fazer uma análise completa dos dados obtidos.
O governo anunciou recentemente que deve retomar as rodadas de licitação de blocos no
primeiro semestre de 2011. Essa notícia tem impacto em sua estratégia para o país?
Estamos realmente interessados e ansiosos para que as rodadas aconteçam assim que
possível. Vamos avaliar, com cuidado, todas as oportunidades que se apresentarem.
A Shell participou de todas as rodadas até hoje, com exceção da quinta e da nona.
A mudança no marco regulatório pode influenciar a intenção da Shell de participar das
rodadas? O campo de Libra, o primeiro a ser leiloado sob regime de partilha, desperta o
interesse da empresa?
A princípio, temos interesse em Libra, sim, e esperamos que as demais áreas
ofertadas também sejam atraentes. Operamos em diversos países, com diferentes
modelos, e o que precisamos é ter certeza de que a regulação seja de nosso interesse.

André Araujo
Presidente da Shell Brasil

De que forma esses investimentos no país estão alinhados com a decisão da empresa de
vender parte de seus ativos no Brasil?
Nossa iniciativa de colocar à venda alguns ativos no país faz parte de um processo
rotineiro na indústria de revisão de portfólio. Com isso, vamos obter recursos para
investir em outros blocos. É necessário um grande volume de capital para desenvolver atividades de Upstream e, como estamos chegando à fase exploratória em
diversas áreas no Brasil, precisamos focar os investimentos.
Há mais algum desenvolvimento previsto?
Sim, esperamos perfurar de sete a dez poços exploratórios nos próximos dois anos.
Em nossos blocos onshore, na Bacia de São Francisco, por exemplo, planejamos fazer
uma primeira perfuração até 2012. Estamos olhando alternativas de investimento
na região. São cinco blocos interessantes e, tendo um bom resultado com o primeiro
poço, esperamos acelerar o desenvolvimento na área.
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