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duas crises econômicas, dois cenários 
opostos para o mercado de energia. 
na primeira, em 2008, o preço do 
barril do petróleo atingiu recorde 
histórico: us$ 147,02. hoje, a 
perspectiva é outra. no segundo 
semestre deste ano, a cotação caiu 
para menos de us$ 40. 

diferentemente de sete anos atrás, 
o problema agora é o excesso de 
oferta e a queda na demanda. em 
crise e com a ascensão de fontes 
mais limpas de energia,  muitos 
países estão consumindo menos 
petróleo. o que está acontecendo 
com a commodity é a principal 
reportagem desta edição, para a 
qual ouvimos vários especialistas 
do mercado. 

para continuar competitiva, a shell 
lançou o programa pt2020, que 
busca reduzir em 20% o custo de 
desenvolvimento de projetos nos 
próximos cinco anos.  o vice-
presidente de projetos em Águas 
profundas, ian silk, veio ao brasil 
em julho e conversou com os 
funcionários sobre os principais 
desafios para a área. 

nesta edição, também mostramos as 
iniciativas da equipe de saúde que 
estão promovendo uma mudança de 
hábitos na empresa: o viva bem 
sabendo mais e o viva bem mais 
Leve.  os programas incentivam a 
alimentação equilibrada e dão 
informações importantes para ter 
uma vida mais saudável.

Boa leitura!
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equipe do shell emerging Leaders in Finance durante a palestra com Gustavo bursztyn
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jOgO RáPiDO

Quem  
anda mais?
uma volta virtual ao mundo. É o que fazem os 
funcionários da shell brasil que participam do 
Global corporate challenge (Gcc). há quatro 
anos, são formadas equipes para competir no 
desafio, que reúne empresas de todos os 
continentes. cada integrante de time recebe um 
acelerômetro – dispositivo que converte 
movimentos em passos – e computa seus 
resultados em um site.

o programa calcula a que lugar cada equipe 
– composta por sete integrantes – chegaria com 
o total de passos completados.  neste ano, 28 
times representaram a shell brasil. nas 14 
semanas da competição, que acabou no dia 4 
de setembro, foram ao todo mais de 160 milhões 
de passos – o equivalente a 102 mil quilômetros. 
o time campeão foi o it Flash, com 10.306.384 
passos. os dez mais bem colocados da shell 
brasil serão premiados no aniversário do 
programa viva bem, em novembro. 

“o acelerômetro converte a energia em passos, 
pois muitas pessoas praticam outros esportes que 
não caminhada ou corrida. o ideal é que cada 
um tenha uma média de 10 mil passos por dia, o 
que não é tão fácil quanto parece. o objetivo 
maior do Gcc é incentivar a qualidade de vida 
dentro das empresas por meio da prática de 
atividades físicas, mas também é uma ótima 
oportunidade de conhecer pessoas”, diz isabela 
Francisquini, médica ocupacional da shell. 

Experiência na 
ponta do lápis
no dia 11 de agosto, o gerente de Finanças de deep 
Water, Gustavo bursztyn, falou sobre a visão estratégica e 
os investimentos desta área de negócio até 2020. a 
apresentação, cheia de gráficos, números e tabelas, foi 
realizada na sede da shell brasil e não poderia ter tido 
público mais adequado: funcionários da área de Finanças. 

o evento faz parte do shell emerging Leaders in Finance 
(self), que, desde março deste ano, reúne profissionais para 
promover o desenvolvimento e a aprendizagem por meio de 
treinamentos, palestras e encontros mensais com líderes da 
companhia. a iniciativa veio de houston, onde o self existe 
há mais de uma década, trazida por daniel almeida, 
analista de Finanças e presidente do grupo no brasil. 

“a ideia surgiu durante um almoço, quando colegas 
comentaram sobre o interesse em potencializar o 
desenvolvimento na área de Finanças. o self nos dá 
oportunidade de discutir temas que ainda não haviam 
sido abordados na empresa e de poder aprender com os 
líderes da companhia. estamos tendo uma participação 
muito interessante”, avalia daniel. 

o grupo também já participou de um bate-papo com 
michiel moolenar, que representa os acionistas da shell 
na joint venture raízen.
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o shell iniciativa empreendedora (ie) inovou este ano: promoveu a 
interação entre novos e antigos participantes ao realizar, no mesmo 
evento, a entrega do selo de empreendimento sustentável 2014 e a 
aula inaugural da turma de 2015.

o objetivo, de acordo com a gerente de investimentos sociais da 
shell, Leíse duarte, foi proporcionar a troca de experiências, um 
incentivo a mais para os novatos: “ao conhecer os negócios de 
quem está no mercado, os novos integrantes terão provas 
concretas de que empreender é possível e perceberão como o ie 
tem uma boa participação nesses resultados”.

durante o evento, realizado no dia 3 de setembro em macaé (rJ), 
foi entregue o certificado de sustentabilidade a dez 
empreendimentos, e os 30 novos integrantes receberam boas-
vindas. Já em vila velha (es), a celebração – em 10 de setembro 
– concedeu o selo a seis empreendimentos e recebeu 31 novos 
participantes, selecionados para participar do ie em 2015.

as ocasiões uniram o início e o fim de um ciclo: em setembro, os 
recém-chegados iniciam a etapa Formativa do projeto. se tiverem 
sucesso nas próximas fases, receberão o selo de sustentabilidade 
no final. 

primeiro ato
assim como a produção de um espetáculo, o prêmio shell de 
teatro não para. Quatro meses depois da premiação de 2015, foi 
divulgada a lista dos indicados do primeiro semestre para a 28ª 
edição do prêmio, que será no ano que vem. os destaques são 
para os espetáculos “salina, a última vértebra”, no rio de Janeiro, 
e “um bonde chamado desejo”, em são paulo. 

além do reconhecimento de um dos prêmios mais respeitados 
e tradicionais da cena cultural brasileira, os vitoriosos em 
cada uma das nove categorias – autor, diretor, ator, atriz, 
cenografia, iluminação, música, Figurino e inovação – 
recebem um troféu e uma verba de r$ 8 mil. 

o júri do rio de Janeiro é formado por ana achcar, bia Junqueira, 
João madeira, macksen Luiz e moacir chaves. Já em são paulo, 
compõem o time carlos eduardo colabone, evaristo martins de 
azevedo, Lucia camargo, Luiz amorim e renata melo. 

evento do shell iniciativa empreendedora em macaé (rJ)

Encontro de gerações
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embora tenha sido o palco da última copa do mundo 
e vá sediar as olimpíadas no ano que vem, o brasil 
está longe de ser um país de atletas. uma pesquisa 
recém-divulgada pelo ministério do esporte revela 
que o sedentarismo atinge 45,9% da população –  
67 milhões de pessoas afirmaram não ter realizado 
nenhum exercício físico em 2013. 

Quando o assunto é alimentação saudável, a 
situação também preocupa. o ibGe divulgou, em 
agosto, que 60,8% dos bebês brasileiros com até 2 
anos de idade já comem biscoitos industrializados, e 
um terço deles toma refrigerantes e sucos prontos. 
tudo isso contribui para outro dado alarmante: 
52,5% dos brasileiros estão com sobrepeso, 
percentual 23% maior que nove anos atrás. 

para mudar esse quadro, há seis anos a equipe de 
saúde da shell criou o viva bem, projeto que 
promove qualidade de vida e investe no bem-estar 
dos funcionários. de tão consistentes e bem-
sucedidas, as iniciativas receberam um dos mais 
importantes prêmios da área de saúde ocupacional 
no brasil (veja mais na página 8). 

entre os programas mais recentes, estão o viva bem 
sabendo mais e o viva bem mais Leve, realizados, 
respectivamente, na sede e na fábrica de lubrificantes: 

“são programas-piloto de 24 semanas. nossa 
preocupação com a qualidade de vida está 
relacionada às condições de saúde, e essas ações 
reduzem muito a incidência de doenças. em última 
instância, esse cuidado tem reflexos nos resultados 
da companhia, pois reduz o número de faltas e 
afastamentos”, explica o gerente de saúde para o 
brasil e norte da américa Latina, mauricio souza.
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proGramas do viva bem 
buscam transFormar a 
reLação dos FuncionÁrios 
com a comida e com a 
prÁtica de atividades FísicasBiscoitos recheados

1 porção de 30 g tem 
12 g de açúcar

achocolatado

1 porção de 20 g tem 
18 g de açúcar

Sucos de caixinha

1 caixa de 1 litro tem 
145 g de açúcar
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atenção ao sobrepeso

o viva bem mais Leve busca mudar os hábitos 
de saúde com incentivo ao controle nutricional 
e a uma alimentação equilibrada e saudável, 
além de estimular a mudança de hábito. na 
fábrica de lubrificantes, um grupo de 24 
pessoas, selecionadas a partir dos resultados 
de exames de rotina, foi convidado a 
participar do programa que inclui gincanas, 
desafios, palestras e orientações sobre 
cardápio, tabela nutricional e rótulos de 
alimentos, entre outros temas. o objetivo é 
reduzir o sobrepeso, o mau colesterol e os 
triglicerídeos e controlar a glicose. 

“o grupo apresentou peso acima do 
esperado e hemogramas preocupantes. 
Queremos iniciá-los na prática de atividades 
físicas e ensiná-los a montar uma refeição 
saudável. a adesão ao programa tem sido 
impressionante. a motivação do grupo só 
aumenta”, comenta o enfermeiro 
ocupacional augusto cezar martins da silva. 

para o operador allan veras, que luta 
contra a balança desde a infância, o viva 
bem mais Leve foi uma oportunidade de 
reeducação alimentar e de adquirir novos 
hábitos. há pouco mais de dois anos, 
quando entrou na shell, ele pesava 127 
quilos. no início do programa, já eram 20 
quilos a menos e, hoje, está quase 
alcançando os dois dígitos. os novos 
hábitos foram repassados para sua esposa, 
que acompanha a mudança de qualidade 
de vida de allan. 

“minha atitude em relação à alimentação 
se transformou. hoje, presto muito mais 
atenção aos rótulos dos produtos que 
compro e faço as escolhas certas quando 
vou montar meu prato. essa vida mais 
saudável me trouxe muito mais 
disposição”, diz. 

aLimentação em tempo reaL
além de não faltarem aos encontros, os participantes do viva bem 
sabendo mais e do viva bem mais Leve participam de grupos para a 
troca de mensagens via telefone celular. a tecnologia ajuda a mantê-los 
engajados e facilita o acompanhamento pela nutricionista. segundo a 
nutricionista Flávia mourão, toda semana são propostos desafios, com 
intensa participação. 

“eles mandam fotos dos almoços em família nos fins de semana e 
das receitas que ensinamos nas palestras. É muito gratificante”, 
comenta a nutricionista.

uma garrafa de 600 ml 
de refrigerante pode 
conter até 16 sachês de 
açúcar (96 g)

uma lata de 
refrigerante pode 
conter até 8 sachês 
de açúcar (48 g)
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saúde premiada 
este ano, pela primeira vez, a shell se inscreveu 
no prêmio proteção brasil 2015, na categoria 
Qualidade de vida no trabalho, que reconhece 
as organizações engajadas na promoção da 
qualidade de vida de seus funcionários. o viva 
bem venceu, disputando com 104 concorrentes.  
para maurício souza, é um reconhecimento ao 
comprometimento de toda a equipe de saúde 
da empresa:

“as ações do viva bem são sempre inovadoras 
e pensadas com muita atenção, como a 
distribuição de frutas durante o expediente e a 
organização de corridas e caminhadas nos fins 
de semana.  a participação efetiva das 
lideranças contribui para os resultados positivos. 
o colesterol, o sedentarismo e o sobrepeso 
estão diminuindo na companhia”, avalia.

Já na sede, o perfil do viva bem sabendo mais é mais focado na 
divulgação de conhecimento. todo mês, a nutricionista Flávia 
mourão organiza um bate-papo sobre alimentação saudável e dá 
dicas para a substituição de alguns alimentos por outros com menos 
sódio, açúcar e gordura.

“Já falamos sobre alimentos funcionais, tipos de açúcar e adoçante, 
sucos detox. outra atividade que tem um resultado muito positivo é 
quando fazemos comparações visuais da quantidade de açúcar ou 
sal nos alimentos. Quem participa de um encontro costuma incentivar 
outras pessoas a conhecerem o programa”, ressalta Flávia. 

Foi o caso da analista de compras sênior natalia nogueira. 
ela levou duas amigas para conhecer o programa e, agora, as 
três sempre acompanham os encontros. motivada pela 
vontade de ter uma vida mais saudável, conta que hoje se 
alimenta de forma mais consciente.

“hoje, presto mais atenção na quantidade de sódio e nas 
informações nutricionais dos alimentos e sempre participo 
dos desafios. as sessões apresentam conhecimentos novos 
que ajudam a mudar nossos hábitos”, conta. 

conhecimento: um prato cheio

equipe de saúde da shell recebe o prêmio proteção brasil 2015

01

0301. encontro do viva bem mais Leve, na fábrica de lubrificantes
02 e 03. na sede da shell, os funcionários participam do viva bem sabendo mais

02
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de 29 a 31 de maio, líderes e 
representantes de comunidades 
quilombolas do rio de Janeiro e do 
espírito santo se reuniram em búzios (rJ) 
para o 2º encontro regional das 
comunidades Quilombolas do Quilombos 
no projeto de educação ambiental 
(Quipea), iniciativa da shell que busca a 
organização social desta comunidade. 
com a participação de cerca de 130 
quilombolas de oito municípios, o evento 
teve por objetivo definir as diretrizes para 
o desenvolvimento da próxima fase do 
projeto, prevista para o fim de 2015.  

além de líderes comunitários, 
participaram do debate representantes 
do ibama, da Fundação cultural 
palmares, do instituto nacional de 
colonização e reforma agrária (incra), 
do instituto estadual do patrimônio 
cultural (inepac), da secretaria de 
políticas de promoção da igualdade 
racial (sepir), da associação das 
comunidades remanescentes de 
Quilombos do estado do rio de Janeiro 
(aquilerj) e da associação Zacimba 
Gaba do estado do espírito santo. 

Reparação histórica

coordenadora do Quipea, a analista de 
relações externas e performance social da 
shell brasil, suely Gaiga, ressalta que a 
iniciativa tem papel importante na conquista 
de direitos e na manutenção das tradições 
quilombolas. além de fortalecer a 
organização social e a autonomia desses 
grupos, o projeto dá suporte à criação de 
associações quilombolas e à principal causa 
dessas comunidades: a conquista da 
titulação de seus territórios.

“desde o início do projeto, duas associações 
quilombolas foram oficialmente registradas. 
Já o Quilombo de preto Forro, na zona rural 
de cabo Frio, conseguiu a titulação definitiva 
de suas terras em 2012, algo bastante raro, 
visto que, das cinco mil comunidades 
quilombolas brasileiras, menos de 300 
possuem este título”, diz suely. 

sheLL e comunidades QuiLomboLas 
promovem encontro em búZios

MATRIz 
aFricana

o 2º encontro regional das
comunidades Quilombolas do 
Quipea reuniu, em búzios (rJ), 
líderes comunitários e autoridades 
públicas para traçar as diretrizes 
da próxima fase do projeto
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o engenheiro ian silk está completando 30 anos de carreira na 
shell. vice-presidente de projetos em Águas profundas, ele veio ao 
brasil em julho para acompanhar o andamento da Fase 3 de bc-10, 
prestes a iniciar mais uma campanha offshore. ele aproveitou  a 
oportunidade para se reunir com a equipe local de projects & 
technology e falar sobre o programa pt2020. Leia mais a seguir. 

Por que Bc-10 é tão desafiador e importante para o 
grupo sob a perspectiva de P&t?

em bc-10 Fase 3, nós já tínhamos estabelecido o desenvolvimento 
principal e para o projeto de expansão. o investimento de capital 
se concentra nos poços e no hardware submarino, e não tanto no 
hub (no caso, o Fpso espírito santo) principal. desenvolver um 
hub e posteriormente realizar tie-backs (conexões) para o hub é 
economicamente uma boa forma de realizar um desenvolvimento.  
o tie-back realizado para bc-10 ajuda na avaliação econômica 
do projeto como um todo, trazendo mais produção e reduzindo o 
custo unitário de desenvolvimento do  ativo. É muito semelhante ao 
desenvolvimento que temos na nigéria, em menor escala, onde 
estamos na terceira fase do campo principal de Bonga01, com 
um tie in no campo bonga north West. É um modelo típico de 
desenvolvimento  com Fpso para a shell.

Fale um pouco mais sobre o Pt2020.

a shell não é diferente do resto da indústria. offshore em águas 
profundas tenta ser um investimento competitivo. pt2020, para a 
equipe de águas profundas, significa encontrar uma forma de 
reduzir o custo de desenvolvimento da unidade em cerca de 20%. 
nós provavelmente teremos que fazer isso nos próximos cinco 
anos, com a colaboração de todos. espremer margens e reduzir 
preços não vão produzir uma mudança sustentável. ela deve 
ocorrer na forma como trabalhamos juntos, usamos a tecnologia 
e aumentamos a produtividade. a indústria em plena 
capacidade e um bem cujo preço aumentou durante 10 anos 
provavelmente nos tornaram menos eficientes do que o 
necessário para sermos bem-sucedidos a longo prazo. 

O campo de Libra, no pré-sal, é um grande desafio. 
De que forma P&t pode contribuir para o projeto?

Libra é muito animador, uma nova fronteira para a shell. 
cedemos alguns dos nossos melhores funcionários para o Joint 
project team. uma das posições que escolhemos preencher foi 
a de tecnologia e inovação, com Keith Lewis. ele tem sido muito 
atuante em desenhar soluções tecnológicas para todas as 
co-ventures e para a própria petrobras, ajudando o projeto de 
Libra a ser tão bom quanto possível. 

UM MERGULhO  
EM pROFUNdIdAdE
vp de proJetos em ÁGuas proFundas eLoGia trabaLho da Fase 3 de bc-10

O grupo Shell investe mais de US$ 1 bilhão por 
ano em Pesquisa & Desenvolvimento. como é 
feita a seleção de projetos?

p&d é impulsionado por problemas que estamos tentando 
resolver. não é p&d por p&d, apenas. estamos olhando para 
um aspecto do negócio e como transformá-lo em termos de 
segurança, produtividade e custos. um bom exemplo são as 
árvores de natal submarinas. tivemos um poço offshore em 
1960, no Golfo do méxico, em águas muito rasas. durante 
algumas décadas, direcionamos nossa tecnologia para 
atender à profundidade dos campos que descobrimos e 
também ao tipo de fluido encontrado. no Golfo do méxico, 
agora, estamos perfurando a até 10 mil pés (cerca de 3 mil 
metros) de profundidade. aprovamos o projeto de 
appomattox02, um reservatório com fluidos entre 350 e 
400 Fahrenheit (quase 200 °c) e 15.000 psi (medida de 
pressão). muita tecnologia precisou ser desenvolvida para 
permitir monitorar essa produção com segurança. a 
necessidade foi identificada porque encontramos um campo 
com essas propriedades, e em seguida o programa de p&d 
nos deu suporte para desenvolver esses campos. a tecnologia 
tem de ser impulsionada por uma necessidade do negócio. 

ian silk veio ao brasil para acompanhar a Fase 3 de bc-10 e conversou com 
funcionários da sede sobre o pt2020

01. bonga é um campo na bacia do delta do níger. Foi o 
primeiro projeto em águas profundas da shell na nigéria. 
entrou em produção em 2005, através do Fpso bonga 

02. projeto em águas profundas no Golfo do méxico, que prevê 
a instalação e construção da oitava e maior plataforma 
flutuante da shell na região. o pico de produção deverá chegar 
a 175 mil boe/dia.
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De que forma podemos reduzir custos?  
Dê um exemplo concreto.  

o melhor exemplo no brasil é a injeção de água em bc-10. os campos 
de bc-10 necessitam de injeção de água para manter a produção e 
parte do escopo da Fase 3 envolvia o aumento da capacidade de 
injeção de água no Fpso porque estávamos adicionando outro campo. 
o bom  (business opportunity manager) pôs o projeto em suspenso 
para avaliar como os campos da Fase 2 respondiam à injeção de 
água. ao monitorar a pressão, ele viu que os campos da Fase 2 não 
precisavam de tanta água para manter a produção. existe sempre uma 
série de cenários possíveis, e a shell tradicionalmente desenvolveu 
recursos para atender a todos. mas, desta vez, o que fizemos foi 
esperar para ver. com os dados obtidos na Fase 2 de bc-10, pudemos 
compreender melhor a Fase 3. em vez de projetar soluções para uma 
ampla faixa de cenários, trabalhamos com uma margem bem mais 
estreita. isso é um exemplo de como se assumem alguns riscos 
potenciais para obter mais informações e poupar capital. e é uma 
poupança muito significativa. estamos economizando cerca de 20% 
em relação ao previsto. 

você destacou três palavras durante sua apresentação: 
custo, risco e valor. como elas se encaixam no Pt2020? 

tradicionalmente, tentamos fazer nossos projetos robustos para 
todos os riscos que possam  ocorrer. se você pensar nos menos 
prováveis, que têm probabilidade de 20%, por que gastar dinheiro 
hoje para evitar algo que tem 20% de chance de ocorrer no futuro? 
estamos falando de negócios. você pode fazer um investimento 
robusto hoje, considerando todos os riscos, ou esperar para ver. no 
passado, nós faríamos o investimento logo. nossos concorrentes 
esperam para ver e tratar o risco no momento em que ocorre. essa é 
uma maneira mais sólida para gerir um negócio, se você estiver 
com foco no resultado financeiro. 

você disse que as pessoas devem economizar cada 
dólar. como os líderes podem trabalhar isso com 
suas equipes?

primeiro: perguntando. depois, reconhecendo quando as pessoas 
fazem alguma coisa. e também divulgando as ideias que surgem. 
são pequenas ações. tenho um bom exemplo: minha família vive 
em calgary, no canadá, e eu moro em houston, nos eua. vou voar 
para a coreia, e a passagem houston-coreia custa us$ 9 mil. pedi 
então ao agente de viagens para reservar um bilhete calgary-
coreia, que custa us$ 3.500. e eu ainda poderei ficar dois fins de 
semana em casa com a minha família. muda-se a cultura com todo 
mundo fazendo pequenas coisas. temos que planejar bem,  ter boas 
relações com nossos contratados, que estão muito dispostos a 
ajudar.tem que ser algo que, de forma criativa, se torne mais barato 
para ambas as partes. este ano, faremos provavelmente uma 
economia de 11% em nossos projetos. ninguém na minha equipe 
pensou que isso seria possível. 

Que mensagem você daria à sua equipe?

em primeiro lugar, um agradecimento pelo desempenho fantástico em 
bc-10 Fase 3. a minha mensagem é: vamos atravessar o próximo 
ano com esse projeto pronto e entregue com segurança. preocupe-se 
com a perspectiva de trabalho em 2016 quando chegarmos a 2016, 
porque há uma série de decisões a tomar a respeito do trabalho atual. 
em nível global, precisamos de todos os funcionários remotos. nem 
todos os postos de trabalho estão nos locais onde as pessoas vivem. 
Águas profundas são uma grande área para trabalhar, temos muitos 
trabalhos animadores nos próximos seis meses, e então saberemos 
quanto desse trabalho estará no brasil e quanto em outros lugares. 
Funcionários remotos têm boas chances de continuar em projetos de 
águas profundas. 

Em vEz dE projEtar soluçõEs para uma 
ampla faixa dE cEnários, trabalhamos 
com uma margEm bEm mais EstrEita. isso é 
um ExEmplo dE como sE assumEm alguns 
riscos potEnciais para obtEr mais
informaçõEs E poupar capital.

ian silk,  
vicE-prEsidEntE dE projEtos Em águas profundas



um casamento que já dura 15 anos e gerou mais de 1.300 
filhos. esse é o balanço da união entre a shell brasil e os 
empreendedores, traduzido no programa iniciativa Jovem (iJ). 
criado no ano 2000, o iJ não para de crescer e quebrar seus 
próprios recordes.

este ano, por exemplo, 23 negócios receberam o selo de 
empreendimento sustentável – o maior número desde a 
criação do selo, em 2010. outra conquista foi a quantidade 
de empreendimentos selecionados para participar do projeto 
Let’s Go trade, que seleciona jovens participantes do 
programa para uma viagem ao exterior. o número de vagas 
previstas para brasileiros aumentou de três para seis, devido à 
qualidade dos cases apresentados. 

 “um projeto com 15 anos já acumula credibilidade e 
reconhecimento. nós percebemos isso ano após ano: recebemos 
cada vez mais inscrições e voluntários. são pessoas que 

reconhecem como o iJ impacta positivamente a vida dos 
participantes e da comunidade”, afirma Leíse duarte, gerente de 
performance social da shell brasil e responsável pelo iniciativa 
Jovem. “hoje, o jovem chega ao iJ mais preparado, inclusive por 
ver o empreendedorismo como uma opção de vida”. 

em 2000, ano do surgimento do programa, a shell brasil 
estava desenvolvendo novos projetos sociais. a palavra 
“empreendedorismo” destacou-se em meio às demais. “depois 
de fazermos uma série de estudos, percebemos que havia uma 
lacuna no brasil. os empreendedores precisavam de ajuda no 
momento mais difícil: o surgimento do negócio”, conta simone 
Guimarães, a primeira gerente do programa. 

“a shell é uma empresa com raízes empreendedoras e promove 
globalmente o shell LiveWire, um programa de incentivo ao 
empreendedorismo. mais do que a ajuda financeira, 
contribuímos com nossa experiência”, acrescenta simone. “um 

BOdAS dE CRISTAL

iniciativa Jovem comemora 15 anos, uma parceria de sucesso entre a sheLL e os 
Jovens empreendedores brasiLeiros

sheLL WorLd brasiL | NOtíciaS SHELL 
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1. participantes da Feira de negócios, realizada em 9 de julho

2. os três primeiros colocados na Feira de negócios

3. durante o evento, a Gerente de comunicação corporativa, 
simone Guimarães, foi homenageada

sheLL WorLd brasiL | NOtíciaS SHELL 

dos nossos grandes diferenciais é não 
exigir do participante uma empresa 
funcionando. ele precisa apenas ter uma 
boa ideia e espírito empreendedor”. 

na opinião de Fernando Filardi, 
coordenador do iJ de 2004 a 2006, esse 
diferencial torna o programa uma boa 
opção para jovens menos favorecidos: “o 
empreendedorismo é uma importante 
forma de transformação social, 
especialmente quando pensamos em 
jovens que quase não têm opções. ele 
abre portas, e o iniciativa Jovem é um 
grande exemplo disso”.

o potencial do programa logo foi 
reconhecido por organismos internacionais. 
em 2002, o shell iniciativa Jovem recebeu a 
chancela da unesco. segundo a instituição, 
o projeto contribui para aumentar a 
participação ativa de jovens na sociedade, 
ao promover o protagonismo juvenil e a 
inserção social. 

01

02

03
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amadurecimento

ao longo dos anos, o iniciativa Jovem foi 
reformulado e aperfeiçoado, para se 
manter firme no objetivo de formar 
empreendedores e mostrar que é possível 
tirar uma boa ideia do papel. 

“a mudança no próprio mercado exigiu de nós 
um trabalho cada vez mais qualificado e 
atento. o programa é constantemente 
atualizado para entregar empresas sólidas que 
resistam às pressões”, explica Leonardo Filardi, 
coordenador do iniciativa Jovem no centro 
integrado de estudos e programas de 
desenvolvimento sustentável (cieds), atual 
executor do projeto. 

o programa, que começou com um núcleo 
em santa teresa e atraiu os primeiros 
participantes fazendo visitas às escolas 

públicas da região, hoje cresceu, fincou 
raízes no centro do rio e recebe mais de 
1.500 inscrições por ano. ao todo, mais 
de 46 mil pessoas já se inscreveram no iJ. 

neste ano, a metodologia foi reformulada 
e as três etapas – laboratório de ideias, 
oficina de projetos e fábrica de negócios 
– foram redesenhadas. “como a shell, o 
iJ se reinventa a cada dia. o cenário 
empreendedor brasileiro é extremamente 
dinâmico. É preciso acompanhar 
atentamente as mudanças sociais, 
econômicas e até culturais”, explica Leíse.

“o iJ adaptou-se em relação ao contexto 
brasileiro, ao avanço da tecnologia e ao 
desenvolvimento do país e do 
empreendedorismo. hoje, o programa 
está muito melhor e será cada vez mais 
aprimorado”, afirma simone. 

Bons frutos

o iniciativa Jovem e a shell partilham 
também o viés social e a preocupação 
com a sustentabilidade. o iJ tem o 
compromisso de selecionar 
empreendimentos que levem esses 
conceitos a sério. 

a comunidade de mesquita, na 
baixada Fluminense, é diretamente 
impactada pela onG mundo novo, 
cuja fundadora, bianca carvalho, 
participou do iJ em 2006. hoje, a onG 
é uma das mais reconhecidas da região 
e realiza um trabalho social com 600 
crianças, jovens e adultos. “participar 
do iniciativa Jovem foi um grande 
divisor de águas. antes, não tínhamos 
visão empreendedora. criamos o 
primeiro plano de negócios e 
começamos a ter outras perspectivas. 
participar foi fundamental para o nosso 
crescimento”, relata bianca. 

outro exemplo de sucesso é o brownie 
da rô. o que começou de maneira 
despretensiosa mudou a vida da família 
do empreendedor Luciano novo, 
participante em 2014. hoje, a 
produção encontra-se profissionalizada 
e organizada: já empregam seu 
primeiro funcionário para ajudar nas 
dez fornadas preparadas todos os dias.  
“o programa transformou o 
empreendimento em algo profissional e 
modificou minha vida. há dois anos, eu 
deixei meu emprego e trabalho somente 
no brownie da rô”, conta Luciano. 

a Feira de negócios de 2015 
comemorou os 15 anos do 
iniciativa Jovem

14 EmPREENDEDORiSmO
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Já COM 32 MEMBROS, FALA BONITO! COMpLETA UM ANO NA ShELL BRASIL

OPORtUNiDaDE

os encontros seguem um roteiro e todos os participantes conhecem 
seu papel no espetáculo. Quem hoje é o protagonista pode, na 
próxima sessão, atuar nos bastidores. mas todos se preparam e dão 
o melhor de si para merecer os aplausos no fim da apresentação.  

a descrição acima não é de uma peça de teatro, e sim do Fala 
bonito!, um clube criado na shell brasil nos moldes da organização 
toastmasters international (ti), que busca desenvolver a capacidade 
de falar em público e a liderança nos participantes.

o Fala bonito! completou um ano em agosto, e já conta com 32 
membros. só para variar – já que o inglês é o idioma oficial dos 
encontros – a sessão comemorativa foi realizada em português. o 
que seria um dia mais relaxado para os participantes, em sua 
maioria brasileiros, representou um desafio para o presidente do 
clube, rafael centeno. nascido em houston e criado na venezuela, 
rafael se juntou ao engenheiro thiago carvalho para trazer o ti 
para a shell brasil. 

“participo do clube desde 2007, quando trabalhava em houston. 
ao vir morar no brasil, quis trazer a ideia para cá. É uma 
ferramenta muito dinâmica, um lugar em que você pode treinar e 
errar diversas vezes. as pessoas são amigáveis e estão sempre 
dispostas a dar feedbacks de como é possível melhorar cada vez 
mais”, diz centeno.

para ele, a evolução do grupo é impressionante: “no início foi 
complicado, pois precisávamos estruturar as reuniões, mas as pessoas 
aprenderam muito rápido e agora cada encontro é melhor que o outro”.

como funciona?

as sessões seguem uma dinâmica pré-estabelecida pela ti. a estrutura é 
pensada para ser, ao mesmo tempo, confortável, divertida e desafiadora.  
os encontros são realizados a cada duas semanas e, de antemão, os 
interessados se inscrevem para determinada função: speaker,  avaliador, 
mestre de cerimônias, tabletopics master (que prepara perguntas para os 
participantes responderem, de surpresa) e outras. no final, cada 
integrante recebe avaliações de seu desempenho.

a didática é apresentada por meio de livros desenvolvidos pela ti, 
como explica a vice-presidente de educação do Fala bonito!, 
roberta Galvão. ela também conheceu o clube quando trabalhava 
em houston e se interessou pela proposta porque ficava muito 
nervosa ao falar em público, sobretudo em inglês.  

“a experiência no clube vai além do ambiente de trabalho e ajuda em 
todas as relações interpessoais. Levei muitas lições para a minha vida 
pessoal, como a importância de saber dar feedbacks e formatar as 
mensagens de acordo com cada público. os recursos que aprendemos 
promovem uma mudança significativa de atitude”, avalia. 

SEM pApAS 
na LínGua

sessão especial do Fala bonito! celebrou os bons resultados da 
iniciativa e contou até com um bolo de aniversário para o programa

sheLL WorLd brasiL | NOtíciaS SHELL 
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sete anos depois 
de aLcançar o 
maior vaLor da 
história, preço do 
barriL do petróLeo 
cai inFLuenciado 
peLo aumento da 
oFerta e por 
mudanças nas 
poLíticas dos 
países produtores

caPa

16

A ROdA 
vIvA dO 
MERCAdO

em julho de 2008, em plena crise econômica mundial, o 
preço do barril do petróleo alcançou o seu valor mais alto 
na história: us$ 147,02. hoje, sete anos depois, a 
economia mundial enfrenta novas turbulências – mas o 
cenário para a commodity é completamente diferente. 
neste segundo semestre, o barril chegou a cair abaixo 
de us$ 40. e as perspectivas não são muito animadoras: 
a standard & poors colocou em perspectiva negativa o 
setor de óleo e gás e a organização dos países 
exportadores de petróleo (opep) prevê um aumento de 
no máximo us$ 5 por ano por barril até a cotação 
chegar a us$ 80 em 2020. ainda segundo a opep, a 
cotação só passará de us$ 100 após 2040.

Qual a diferença entre aquela época e agora? na 
primeira metade de 2008, china e índia – os países 
mais populosos do planeta – atravessavam altas 
taxas de crescimento, com demanda elevada por 
petróleo. e a nigéria e o iraque, dois grandes 
exportadores mundiais, enfrentavam problemas 
internos que levavam à conclusão de que a oferta 
não seria capaz de suprir a demanda. 

hoje, o cenário é diferente – e, novamente, a lei da oferta 
e da procura é quem dá as cartas. está sobrando 
petróleo no mundo. devido ao xisto, a produção interna 
americana quase dobrou nos últimos seis anos, 
reduzindo as importações. com isso, arábia saudita, 
nigéria e argélia, que antes vendiam sobretudo para os 

estados unidos, passaram a disputar os mercados 
asiáticos, reduzindo preços. as economias da europa 
e dos países emergentes estão mais frágeis, 
consumindo menos petróleo. e, para completar, a 
opep – que controla 55% da exportação mundial de 
petróleo – decidiu não reduzir a produção. 

para adriano pires, diretor do centro brasileiro de 
infraestrutura (cbie), a decisão da opep de manter a 
produção elevada para não perder mercado ajuda a 
derrubar os preços. estatísticas do cbie revelam que, 
em 2014, o volume de petróleo produzido no mundo 
aumentou 2,4% em relação a 2013. só a produção 
americana cresceu 12,3%, atingindo a marca de 11,6 
milhões de barris por dia. 

no segundo semestre desde ano, o valor do barril de petróleo chegou a 
ser cotado abaixo de us$40
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Edmar luiz dE almEida, profEssor do grupo 
dE Economia dE EnErgia da ufrj

a rEvolução dos não-
convEncionais
criou um contExto dE 
abundância dE rEcursos, 
rEsErvas E produção.
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Para baixo

após quedas superiores a 60% entre junho de 2014 e 
agosto de 2015, os analistas afirmam que nos 
próximos anos o preço do petróleo deve permanecer 
baixo. e, neste momento, deputados republicanos nos 
estados unidos querem pôr em votação o fim de uma 
proibição que vigora desde os anos 1970: a de os 
eua exportarem petróleo. vai ser uma batalha difícil, 
mas, se o embargo for derrubado, novamente a lei da 
oferta e da procura ficará desequilibrada. “o 
mercado mundial de petróleo experimentou uma 
mudança estrutural nos últimos cinco anos. a 
revolução dos não-convencionais criou um contexto de 
abundância de recursos, reservas e produção”, diz 
edmar Luiz Fagundes de almeida, professor do Grupo 
de economia de energia da universidade Federal do 
rio de Janeiro (uFrJ), ao apontar um dos motivos para 
a queda recente.  

alexandre szklo, professor do programa de 
planejamento energético da coppe/uFrJ, segue o 
mesmo raciocínio. “do ano passado para cá, a queda 
no preço do petróleo está predominantemente 
associada a um choque de oferta. países como a arábia 
saudita, que poderiam reduzir a produção para 
aumentar o preço, modificaram sua estratégia e estão 
se voltando à sustentação e à preservação da sua 
parcela de mercado”, comenta.  especialistas acreditam que mais oferta de petróleo e preços em queda podem desestimular novos 

investimentos em fontes alternativas
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Brasil
2.346.000 
barris por dia 

venezuela
2.719.000 
barris por dia 

argélia
1.525.000

barris por dia

Nigéria
2.361.000

barris por dia

angola
1.712.000 

barris por dia

Equador
556.000 

barris por dia 

Líbia 
498.000 

barris por dia

canadá
4.292.000 
barris por dia 

méxico
2.784.000 

barris por dia 

EUa
11.644.000 
barris por dia 

* números referentes 
ao ano de 2014

produção de barris de  
óLeo eQuivaLente  
dos principais 
pLayers mundiais*

“a opep perdeu o mercado dos eua e agora tem que disputar o 
da china com a rússia”, acrescenta almeida. a rússia, que não 
faz parte da organização, tem a segunda maior reserva de 
petróleo do mundo e a maior de gás natural. esses dois produtos 
são responsáveis por 60% das exportações do país. “a 
derrubada dos preços foi uma tentativa de forçar a rússia a 
negociar uma trégua, ao mesmo tempo em que procurou afetar a 
viabilidade da produção do shale oil nos eua e nas areias 
betuminosas no canadá. até agora, a estratégia não funcionou”, 
acrescenta almeida.

o fato é que a produção não para de crescer. entre 2010 e 
2014, os estados unidos passaram a produzir 55% mais 
petróleo e 20% mais gás natural. nesse período, em todo o 
mundo, a energia renovável – sobretudo solar e eólica – deu um 
salto de 88%. este boom ocorre justamente no momento em que 
a economia mundial desacelera. o relatório trimestral do Fundo 
monetário internacional publicado em julho reviu de 3,5% para 
3,3% a projeção de crescimento global em 2015. a 
organização de cooperação e desenvolvimento econômico 
(ocde) reduziu sua estimativa de 3,1% para 3%.

“ao contrário de outras épocas, vários países que antes achavam 
ser a hora de cortar a produção para aumentar o preço não estão 

Fonte: centro brasileiro 
de infraestrutura (cbie) 

fazendo isso. muitos dizem que pode ser uma estratégia para 
minar o fôlego das energias renováveis, que ganharam força”, 
diz o pesquisador maurício canêdo pinheiro, do instituto 
brasileiro de economia da Fundação Getúlio vargas. 

neste cenário, o debate sobre a diversificação da matriz 
energética se intensifica. para alguns especialistas, mais oferta de 
petróleo e preços em queda podem desestimular novos 
investimentos em fontes alternativas. 

na opinião de almeida, do Grupo de economia da energia da 
uFrJ, as políticas energéticas serão determinantes para a formação 
dos preços: “se aproveitarmos para combater as emissões 
substituindo o consumo de carvão em países como china e índia, o 
petróleo pode retomar uma trajetória de alta. mas, se nos países 
desenvolvidos, o foco for o estímulo à substituição de energia fóssil 
por fontes renováveis, com a cobrança de mais impostos sobre a 
primeira e concessão de subsídios para as demais, podemos ter um 
cenário mais prolongado de preço baixo do petróleo”. 

sheLL WorLd brasiL | NOtíciaS SHELL 
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O que é o shale oil? 

a tecnologia do fraturamento hidráulico (fracking em inglês) usada na extração do shale oil não é novidade, mas ganhou força nos 
últimos anos quando o preço do petróleo ficou bastante alto. as formações de xisto, como é chamado o shale no brasil, levaram a 
produção a níveis históricos nos eua. a maior produção interna diminuiu a dependência das importações no país.

Futuro renovável 

as energias renováveis começam a ganhar força como alternativa ao petróleo. de acordo com o renewable power Generation 
costs, estudo lançado pela onu no início de 2015, a geração de eletricidade a partir de biomassa, hidroeletricidade, 
geotérmica e ventos deixou de ser uma opção marginal na matriz energética global e já se tornou competitiva, mesmo com a 
forte queda no preço do petróleo. 

gás em alta

a maior disponibilidade, associada às vantagens ambientais e tecnológicas em relação ao carvão e ao petróleo, tem 
expandido consideravelmente o mercado de gás natural para produção de energia, especialmente no brasil. empresas 
tradicionais, como a shell, já produzem mais gás natural do que petróleo.

os agEntEs  
da mudança

china 
4.246.000 
barris por dia

indonésia 
852.000 
barris por dia

Rússia 
10.838.000 
barris por dia
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arábia  
Saudita 
11.505.000 
barris por dia 

irã 
3.614.000 
barris por dia

Kuwait 
3.123.000 
barris por dia

Qatar 
1.982.000 
barris por dia

Emirados 
árabes 
3.712.000 
barris por dia

iraque 
3.285.000 
barris por dia



ao se mudar para houston, a cidade mais popuLosa do texas, o administrador rodriGo Ferreira achou Que 
seria mais FÁciL se adaptar ao “american Way oF LiFe”. mas, apesar das diFerenças cuLturais, a experiência o 
FeZ aLcançar dois obJetivos proFissionais: ter um trabaLho desaFiador e atuar Fora do brasiL.

‘maDE iN BRaziL’
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conte sua trajetória na Shell e  
como surgiu a oportunidade de trabalhar fora.

iniciei minha carreira na shell em 2008, como graduate de 
rh na área de exploração & produção.  depois, fui para a 
área de remuneração, na qual fiquei até o fim de 2010 e tive 
a oportunidade de participar do time de transição para a 
raízen. em seguida, assumi um cargo muito desafiador, o de 
consultor de rh para Funções Globais, no qual fiquei até o 
fim de 2012, quando surgiu a oportunidade de atuar como 
consultor de rh para exploração em não-convencionais em 
houston. hoje tenho a oportunidade de trabalhar com 
pessoas experientes em upstream e que me ajudam a 
entender um pouco mais esse negócio fascinante.

como foi a experiência de morar sozinho em 
outro país? 

eu já havia me mudado para o rio de Janeiro em 2005, em 
função da faculdade. também passei uma rápida temporada em 
toronto, em 2009. apesar de experiências diferentes, o choque 
de morar sozinho em um país diferente não me assustou. tive 
ajuda de uma grande amiga que mora em houston e havia 
trabalhado no brasil. o que mais me custou foi a adaptação à 
cultura americana. apesar de ser bastante difundida no brasil, é 
bem diferente quando você passa a vivê-la 24 horas por dia. o 
hábito que mais mudou foi o “almoço em grupo”, que não é tão 
comum nos eua.

Qual foi sua maior conquista profissional?

É difícil resumir minhas conquistas de uma forma simples, 
já que considero cada passo um avanço imenso, mas de 
uma forma bem ampla a maior delas tem sido atingir 
meus objetivos profissionais: ter um trabalho desafiador e 
atuar fora do brasil.   

teve algum choque cultural em Houston? 

sim, vários. muitas vezes subestimamos as diferenças entre a 
cultura americana e a brasileira, mas viver aqui é 
completamente diferente. só para citar algumas situações 
distintas: a forma de comemorar aniversários, a cultura de 
armas e caça e os costumes menos sustentáveis da sociedade 
americana. além disso, existe uma grande influência 
mexicana, o que cria praticamente uma cidade bilíngue. 

BRaSiLEiRO tiPO ExPORtaçãO

houston
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em houston, rodrigo se surpreendeu com as diferenças culturais entre brasil e eua
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‘maDE iN BRaziL’
Nome completo: rodrigo Ferreira da costa

idade: 31 anos 

Local de nascimento: volta redonda (rJ) 

Residência atual: houston (estados unidos)

Formação acadêmica: administração

cargo: hr account manager exploration 
(consultor de rh para exploração)

idiomas: português, inglês e espanhol

Onde já morou: volta redonda, rio de Janeiro 
e toronto (canadá) 

O fato de Houston ser a segunda cidade dos EUa em 
número de sedes de grandes corporações afeta seu 
cotidiano ou seu trabalho na Shell? 

existe muita variedade cultural, diversos restaurantes e muitos 
expatriados de todo o mundo. isso facilita – e muito – a vida 
de um estrangeiro, já que grande parte do comércio, dos 
serviços etc. está preparada para proporcionar uma 
experiência diferente e mais acolhedora.

Houston está entre as cidades americanas com mais 
obesos. você percebe isso na alimentação?   

a comida é muito saborosa e tem para todos os gostos. mas, 
em geral, os pratos são bem exagerados e a facilidade de ter 
tudo rápido, na comodidade do seu carro, não ajuda muito a 
manter a boa forma.

Qual foi a  experiência mais te marcou?

a experiência que mais me marcou foi entender – através de 
um incidente com um amigo próximo – o quão viva ainda é a 
segregação racial nos eua. existe uma grande ferida cultural 
que faz com que as gerações atuais ainda vivam situações 
que eu não estava acostumado a ver tão claramente no brasil. 

Do que sente mais falta do Brasil?

como qualquer bom brasileiro e “falso” carioca, sinto falta 
das praias, do calor humano, dos amigos e parentes e, claro, 
da boa comida e do tempero brasileiro.

O que indicaria a um turista?

o texas é imenso e isso proporciona várias viagens de carro 
legais para conhecer pequenas cidades com características 
bem interessantes. houston tem um dos melhores aeroportos 
dos eua. portanto, aproveite isso para viajar sempre que 
puder. e, para quem quer ficar em houston, aproveite as 
trilhas dos diversos parques. 

De que forma Houston se assemelha e se distancia 
da sua cidade natal, volta Redonda?

houston é uma grande cidade, porém com costumes de 
interior, o que se assemelha à experiência que tinha em volta 
redonda. as pessoas ainda se cumprimentam, existe certa 
gentileza no trânsito e menos violência. por outro lado, as duas 
cidades se distanciam pela infraestrutura e principalmente pela 
organização típica dos eua.
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“como qualquer bom brasileiro, sinto falta das praias, do calor 
humano, dos amigos e dos parentes”, diz rodrigo
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22 gLOBaL

a shell é a primeira companhia do setor de lubrificantes a lançar 
um serviço de inteligência artificial voltado para os clientes. 
disponível, por enquanto, como piloto nos sites da shell nos estados 
unidos e no reino unido, o assistente virtual shell possibilita que 
distribuidores e eventualmente consumidores façam perguntas 
técnicas relacionadas a lubrificantes, 24 horas por dia, sete dias 
por semana – e obtenham as respostas em poucos segundos. 

o mecanismo é semelhante a um chat – só que, em vez de alguém 
de carne e osso do outro lado, tudo é feito por inteligência artificial, 
uma tecnologia chamada “natural Language interaction” 
(interação de Linguagem natural, em tradução livre para o 
português). os assistentes virtuais shell têm até nome e aparência 
humanos: emma e ethan.

emma e ethan lidam com mais de 100 mil fichas de informações para 
três mil  produtos, em 18 mil embalagens de tamanhos diferentes. os 
avatares conhecem 16.500 características físicas dos lubrificantes shell 
e são capazes de compará-los com dez mil produtos concorrentes. 

a dupla quase humana é capaz, por exemplo, de informar onde comprar 
lubrificantes e em quais embalagens estão disponíveis, além de dar 
informações sobre as propriedades técnicas do produto. o assistente 
virtual shell também pode atender a pedidos de distribuidores por 
brochuras, fichas técnicas e fichas de dados de segurança do material.

“além da nossa linha diversificada de produtos, a shell oferece uma 
gama variada de serviços relacionados a lubrificantes que ajudam os 
nossos clientes e distribuidores a escolher o produto certo para 

avatares emma e ethan Fornecem, 
em seGundos, inFormações 
sobre LubriFicantes

INTELIGêNCIA



sheLL WorLd brasiL | NOtíciaS SHELL 

23

melhorar suas operações. o assistente virtual shell é o passo mais 
recente na nossa entrega com amplo suporte. É como ter um técnico 
ao alcance das mãos, pronto para responder a perguntas a qualquer 
momento”, diz roger moulding, vice-presidente de marketing Global 
de Lubrificantes.”estamos estudando o lançamento do assistente 
virtual shell em outros mercados e idiomas.”  

atualmente,  a versão piloto do assistente virtual shell responde a 
perguntas básicas e específicas. o objetivo, porém, é continuar 
desenvolvendo conteúdo e linguagem natural para uma oferta 
cada vez mais completa. 

o assistente virtual shell também pode recomendar produtos 
adequados aos veículos dos clientes, cruzando informações com o 

shell Lubematch, um serviço online gratuito em que os 
consumidores encontram, em segundos, os lubrificantes certos 
para seus carros. disponível em 21 idiomas em 138 países, o shell 
Lubematch é a ferramenta mais robusta do mercado para a 
escolha de lubrificantes, fornecendo mais de dois milhões de 
recomendações de produtos todos os anos.

emma e ethan complementam, ainda, o shell Lubeadvisor, um 
serviço que ajuda o consumidor a otimizar o uso do lubrificante 
em seu veículo. o Lubeadvisor compreende uma plataforma na 
internet e um helpdesk, além de especialistas locais para suporte 
técnico aprofundado. em caso de questões mais complexas a que o 
assistente virtual shell não saiba responder, os usuários são 
redirecionados para o Lubeadvisor. 

ARTIFICIAL
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Área de ethics & 
compLiance reForça 
padrões a ser 
seGuidos por todos  
os FuncionÁrios

Regra  
sem 
exceção

Formado em relações internacionais na 
puc-rio, a história de ruan santos na shell 
começou há quatro anos, quando ingressou na 
companhia como estagiário de assuntos 
regulatórios. depois, quando já estava no 
departamento Jurídico, fez um processo 
seletivo para aprender sobre a área de ethics & 
compliance (e&c). em 2015, tornou-se 
coordenador de e&c para brasil e américa 
Latina. nesta entrevista, ruan santos reitera a 
importância da reputação para a companhia 
se manter competitiva. 

Qual o objetivo do departamento de 
Ethics & compliance? 

Garantir que as políticas criadas pela 
companhia a partir de requerimentos legais e 
dispostas no código de conduta e em outros 
manuais, como o de antissuborno e corrupção, 
sejam seguidas por todos os funcionários.  temos 
como missão a conscientização e o treinamento 
de cada um sobre as consequências de um 
comportamento antiético e ilegal, permitindo-
lhes identificar e gerir o risco operacional que 
estes podem representar para a shell, a fim de 
proteger o indivíduo, evitar perdas econômicas e 
preservar a reputação da empresa.

como a Shell se posiciona perante o 
mercado em termos éticos?

como uma empresa global de energia, 
definimos elevados padrões de desempenho e 
comportamento ético. somos julgados pelo 
modo como agimos: nossa reputação é 
confirmada pela maneira como vivemos e 
também por nossos valores fundamentais, que 
são honestidade, integridade e respeito pelas 
pessoas. os princípios Gerais de negócios da 
shell, o código de conduta e o código de 
Ética ajudam as pessoas a agir de acordo com 
esses valores e a cumprir a legislação e os 
regulamentos pertinentes.
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Que importância tem esse posicionamento 
firme para uma empresa de energia? 

ser uma das maiores empresas do mundo e do 
mercado de óleo e gás exige muita 
responsabilidade. a chave para a manutenção de 
nossas operações é o bom relacionamento com 
órgãos reguladores, com os governos e com a 
sociedade. para a indústria do petróleo, a 
expectativa é tanto sobre a forma como 
trabalhamos quanto sobre o que fazemos. neste 
contexto, ética e compliance desempenham um 
papel importante para proteger a empresa e 
permitir que ela entregue os resultados de forma 
correta e dentro da legalidade. 

com cerca de 92 mil funcionários em 
mais de 70 países, como a Shell 
consegue controlar E&c em seus 
contratos e processos?

o departamento é responsável pelo programa de 
anticorrupção, incluindo treinamentos, políticas, canal 
de denúncias – o shell Global helpline – e 
aconselhamento a todas as áreas. nosso 
departamento também é responsável por checar 
idoneidade, integridade e transparência das empresas 
com quem queremos fechar contratos.

E&c tem ganhado força na américa Latina. 
como você avalia o cenário regional?  
como o Brasil se destaca nesse cenário? 

a crescente integração no mercado global é uma das 
prioridades dos governos latino-americanos e das 
empresas que atuam na região. essa integração 
requer que ambos sejam competitivos em seus 
negócios e atraentes para o investidor estrangeiro. um 
dos elementos fundamentais para essa competitividade 
é a conformidade, especialmente no que tange às 
novas regras internacionais que visam a propiciar um 
ambiente de negócios seguro, estável e confiável. a 
américa Latina como um todo tem percebido a 
necessidade de se adaptar, gradativamente, a essa 
lógica. no brasil, por exemplo, em janeiro de 2014, 
entrou em vigor a Lei anticorrupção, que pune 
empresas por atos de corrupção contra a 
administração pública.  

Quais são os principais desafios para 
essa área?

Fazer com que todos se comprometam e adotem um 
comportamento ético em suas atividades cotidianas, 
conforme exigido no código de conduta. conquistar 

o apoio da alta gerência é fundamental para que os 
princípios éticos e as regras sejam sempre lembrados e 
cobrados de seus funcionários. outro grande desafio é 
acompanhar as novas legislações em âmbito global e 
a garantir que serão cumpridas pela shell. 

Existem treinamentos específicos de E&c? 

todos os funcionários têm treinamento online de 
anticorrupção e suborno. além disso, quando uma 
pessoa entra na companhia, é mapeada como de alta 
ou média exposição, de acordo com o tipo de 
atividade exercida. os funcionários de alta exposição 
participam de treinamentos presenciais regulares 
específicos, além de sessões de engajamento.

como um funcionário Shell deve se 
comportar ao se deparar com uma atitude 
fora dos padrões éticos da companhia?

o shell Global helpline, cujo número para o brasil é 
0800-891-4180, é o canal de denúncia da 
companhia. através dele, que funciona em 15 idiomas 
diferentes, recebemos todos os tipos de denúncias, no 
brasil e no mundo. É importante salientar que a 
ligação pode ser anônima e todo tipo de 
comportamento inadequado pode ser reportado. os 
funcionários também têm total liberdade para entrar 
em contato com seu supervisor ou comigo. 

ruan santos, 
coordenador de ethics & 
compliance: “ser uma 
das maiores empresas 
do mundo e do mercado 
de óleo e gás exige 
muita responsabilidade”
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o que um navegador, uma trapezista, um escalador e um 
funcionário de plataforma têm em comum? todos lidam, em 
suas atividades cotidianas, com situações de risco. a campanha 
“se liga na atitude”, lançada pela shell brasil, uniu as histórias 
de oito profissionais para passar a seguinte mensagem: “o que 
mais protege você é a sua atitude a cada momento”. o objetivo 
é diminuir a exposição a perigos no trabalho. iniciada em 
fevereiro no Fpso Fluminense, a campanha deverá ser 
estendida, em 2016, ao Fpso espírito santo.

“pensamos nesse projeto como algo inovador. as pessoas 
não se identificam tanto quando alertamos para evitar 
acidentes, pois acham isso só acontece com os outros. para 
realmente sensibilizar o trabalhador, mudamos o foco para 
a exposição ao risco”, explica o gerente de segurança 
operacional, moisés costa. 

a campanha trabalha com a ideia principal de que a exposição 
a riscos deve ser evitada a todo momento, reduzindo ao mínimo 
a probabilidade de ocorrerem acidentes. um dos canais mais 
importantes para atingir os trabalhadores do Fpso são as redes 
sociais. “Quando estão embarcados, é dessa forma que eles se 
comunicam com a família”, resume adriana Gonzaga, 
engenheira de segurança. 

3,2,1

a “se liga na atitude” foi dividida em três etapas. a 
primeira delas, para quebrar o gelo e ganhar a atenção 
das pessoas, teve o humor como ingrediente principal.  o 
ator rodrigo candelot gravou oito vídeos para retratar 
comportamentos – como pressa, insegurança e distração –
que podem causar acidentes. 

camPaNHa26

Segurança
a bordo

campanha no Fpso FLuminense 
busca conscientiZar FuncionÁrios 
para todas as situações de risco e 
evitar acidentes

equipe do Fpso Fluminense que participa 
da campanha "se liga na atitude"
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Histórias de amyr Klink 

imagine um navegador responsável por pensar, projetar e 
pilotar o próprio barco. pense nele como alguém que já foi 
à antártica mais de 40 vezes. agora, tente imaginar como 
foi sua primeira viagem: atravessando o oceano atlântico 
sozinho, em um barco a remo, da África ao brasil. 

as histórias poderiam ser roteiro de ficção, mas foram 
vividas pelo navegador brasileiro amyr Klink, que 
compartilhou seus aprendizados na campanha “se liga 
na atitude”. além de gravar vídeos com suas 
experiências, ele visitou o Fpso Fluminense e fez uma 
palestra na sede da shell. 

história para contar é o que não falta a amyr. em 25 anos 
de viagens ao continente gelado, o grupo comandado por 
ele é o único operando regularmente na antártica que 
nunca perdeu um tripulante. o navegador alerta: em 
segurança, uma das diretrizes mais importantes é não fazer 
concessão. “o que importa não é o destino, mas a jornada. 
e a jornada precisa ser segura”, frisou.

Lições de amyr:

  situações de alto risco demandam uma atitude diferente

  deve-se estar sempre preparado para lidar com imprevistos

  desafiar-se a sempre fazer mais e melhor

  não cometer erros por excesso de confiança

  não fazer concessões em segurança

27

FiQUE LigaDO
você pode acessar todos os vídeos e participar ativamente da “se liga 
na atitude” pela página do Facebook da campanha.
escaneie o Qr code abaixo com seu celular ou tablet ou acesse o link 

 https://www.facebook.com/seligaatitude

a segunda fase alerta para os cuidados diários da atividade, 
compartilhando histórias de oito pessoas com profissões que têm 
em comum a exposição ao perigo: mergulhador, trapezista, 
aviador, espeleólogo, escalador, blaster (também denominado 
“detonador”, profissional responsável por preparar, calcular e 
instalar dinamites para destruir rochas), navegador e piloto de 
wingsuit. o personagem mais famoso dos vídeos foi o velejador 
amyr Klink, que já percorreu o mundo a bordo de um veleiro 
(saiba mais no box). 

a série de vídeos foi exibida nas reuniões de segurança 
realizadas na plataforma. segundo a engenheira de segurança 
andréa cardoso, os filmes geraram reflexões e discussões, 
levando à revisão de atitudes e comportamentos. “o material não 
só chama a atenção, mas também faz refletir. as pessoas 
repensam suas práticas e isso, sem dúvida, dará resultados 
positivos”, afirma.  

a terceira e última etapa da ação vai mostrar, também por 
meio de vídeos, três histórias de superação baseadas em 
atitudes corretas. os funcionários verão os filmes em casa, na 
companhia dos parentes. depois, quatro famílias serão 
selecionadas para darem depoimentos.

“esperamos que a campanha não só reduza o número de 
acidentes, como mude o comportamento e seja mais um 
elemento para o desenvolvimento da cultura de segurança 
dos trabalhadores. É, assim, mais um passo na direção do 
Goal Zero”, afirma moisés costa. 

EspEramos quE a campanha não só 
rEduza o númEro dE acidEntEs, como 
mudE o comportamEnto E sEja mais um
ElEmEnto para o dEsEnvolvimEnto da 
cultura dE sEgurança dos trabalhadorEs.

moisés costa,  
gErEntE dE sEgurança opEracional

o navegador brasileiro amyr Klink participa da campanha "se liga na atitude"
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para todos, foi a primEira oportunidadE 
dE trabalho. Essa maturidadE nos 
surprEEndEu positivamEntE.

rachEl nascimEnto,
gErEntE dE rEcrutamEnto

conhecer uma nova cultura, um novo sistema educacional 
e estagiar em uma das maiores empresas do mundo. esse 
sonho virou realidade para 44 estudantes brasileiros 
selecionados pelo ciência sem Fronteiras shell. com o 
apoio da shell, eles estudaram nos estados unidos, na 
holanda e no reino unido e ainda tiveram a oportunidade 
de receber mentoria virtual e estagiar na companhia.

a experiência inovadora – tanto para os alunos 
quanto para a empresa – foi o primeiro ciclo da 
parceria entre a shell e o programa do governo 
federal. a gerente de recrutamento, rachel 
nascimento, avalia essa primeira experiência.

“Foi gratificante receber o retorno tanto dos alunos quanto 
de seus mentores e supervisores. todos se dedicaram aos 
estudos e ao trabalho e buscaram aprender questões 
técnicas para executar bem suas tarefas. para todos, foi a 
primeira oportunidade de trabalho. essa maturidade nos 
surpreendeu positivamente. aprendemos muito com a 
experiência e faremos melhorias para o próximo ciclo”, 
analisa rachel.

Para toda a vida

aprendizado e amadurecimento foram os termos mais 
usados pelos jovens para descrever a experiência. “Às 
vezes, é mais importante saber lidar com as pessoas do 
que ter conhecimento teórico”, diz rodrigo cavalcante, 
aluno de engenharia civil da universidade estadual de 
campinas (unicamp) que foi para a universidade de 
twente,  na holanda. paula Guedes, que passou pela 
mesma universidade, destaca que o intercâmbio a tirou 

participantes do ciência sem Fronteiras FaZem mentoria e estÁGio 
no exterior e contam suas experiências

EDUcaçãO28

ExCESSO  
dE BAGAGEM

da zona de conforto: “aprendi a me virar sozinha. as histórias 
que ouvi durante o estágio na shell foram um incentivo para 
conhecer o mundo e aprender cada vez mais”.

a experiência internacional também foi importante para 
quebrar tabus e descobrir talentos. na unidade da shell em 
aberdeen, na escócia, murilo peixoto, estudante de engenharia 
mecânica na unicamp, desenvolveu o espírito empreendedor ao 
ver de perto como funciona o sistema de gestão em uma 
empresa de grande porte. “antes, achava que os processos em 
empresas grandes eram mais lentos, mas o estágio na shell 
quebrou esse paradigma”, observa. 
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conseLhos 
de ouro

além do estágio remunerado em unidades 
da shell no exterior, outros oito jovens 
foram selecionados para ser 
acompanhados por executivos da 
companhia, recebendo mentoria virtual. 
o projeto deu tão certo que será 
expandido no segundo ciclo de alunos. 
durante o intercâmbio na escócia, murilo 
peixoto pôde trocar ideias sobre o 
mercado de trabalho com o gerente de 
tesouraria da shell brasil, roberto amar. 
para murilo, esse contato foi essencial: 

“nossa relação foi natural e o roberto 
sempre foi muito acessível. conversamos 
sobre os mais diversos assuntos. ele me deu 
muitas informações sobre o mercado de 
óleo e gás, falamos sobre finanças, 
mercado financeiro, família. o mais 
importante foi aprender com ele que é 
possível manter objetivos pessoais mesmo 
com um alto cargo em uma companhia e 
como é imprescindível sentir-se realizado 
com o trabalho”, conta.

01. estudante de engenharia mecânica da unicamp, murilo peixoto (de camisa preta) 
passou uma temporada na escócia, onde desenvolveu seu espírito empreendedor

02. marcos mello (no canto direito) cursa engenharia civil na usp e estagiou na shell 
no texas, onde expandiu sua habilidade com relacionamentos interpessoais

03. rodrigo cavalcante, aluno de engenharia civil da unicamp, também aprendeu a 
valorizar a equipe em sua passagem pela universidade de twente, na holanda

03
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marcos mello, aluno de engenharia civil da 
usp, estudou na universidade de austin, no 
texas, e estagiou na companhia. Lá, ele 
aprendeu a trabalhar em equipe e estabelecer 
uma comunicação clara, inclusive com seus 
superiores. “os meses de estágio me 
ensinaram a procurar as respostas onde 
preciso e a criar um plano estratégico para 
alcançar meus objetivos”, afirma.

contatos frequentes com os gestores e 
outros profissionais envolvidos em seus 
projetos também fizeram maurício pereira, 
que cursa engenharia mecânica na usp, 
sentir como é o trabalho em equipe. ele 
estagiou na shell em vermont, também nos 
eua. “adquiri a postura de aprendizado. 
devo trazer o melhor do outro, em vez de 
subestimá-lo”, resume.

maurício teve total apoio dos pais para 
mergulhar de cabeça nessa experiência, 
assim como Lívia passos. a estudante de 
engenharia Química da unicamp estagiou 
em houston. sua trajetória na universidade 
de purdue, em indiana, foi marcada por 
muitas vitórias: ela conseguiu o certificado de 
empreendedorismo e foi convidada a integrar 
de forma vitalícia a honor society, da qual só 
fazem parte alunos com notas altas.

o estudante de engenharia de produção da 
unicamp daniel pereira frequentou a 
mesma universidade de Lívia e também 
estagiou em houston. sua maior vitória foi 
ultrapassar a barreira da timidez. “chegar 
a um lugar novo, me adaptar e começar um 
novo círculo de amizades foi um desafio. 
isso também se aplicou ao trabalho, pois 
tive que agarrar todas as oportunidades à 
frente”, revela o estudante.

entre todos, uma certeza: os resultados 
dessa experiência vão além do 
aprendizado pessoal. rachel nascimento 
concorda. segundo ela, o brasil ganhará 
com profissionais muito bem capacitados. 
“estamos ajudando a desenvolver mão de 
obra superespecializada para o país. esses 
estudantes vão impactar suas turmas e seus 
professores com as ideias e o conhecimento 
adquirido e contribuir para a capacitação 
do mercado de trabalho futuro”. 
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o ciência sem Fronteiras é uma iniciativa do governo federal  que 
promove intercâmbio de estudantes brasileiros no exterior, por meio 
de bolsas de graduação, pós-graduação e doutorado. o objetivo 
final é que, ao retornarem ao brasil, eles contribuam para a expansão 
e a consolidação da ciência e da tecnologia. 

em 2013, a shell anunciou um aporte de cerca de us$ 4,5 milhões no 
programa, incentivo que beneficiará, até 2017, 150 alunos de 
graduação e pós-graduação. a participação da shell, porém, vai 
além do apoio financeiro. a empresa acompanha o desempenho 
desses estudantes no exterior, oferecendo a eles oportunidades de 
estágio remunerado e mentoria virtual.

44 estudantes Foram seLecionados

7 alunos tiveram experiência de estÁGio 
internacionaL remunerado

8 estudantes receberam mentoria 
de executivos da companhia 

3 países Foram cenÁrio dessas novas 
experiências: estados unidos, hoLanda e reino unido

conheça o proGrama

primeiro cicLo do ciência 
sem Fronteiras sheLL:
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empatia e diversidade:  
duas aLiadas para o 
desenvoLvimento 
proFissionaL

o que entendemos por diversidade? diferentes 
possibilidades de ser, agir, pensar e sentir. 
então, a diversidade perpassa toda a nossa 
construção como indivíduos que apresentam 
semelhanças e diferenças entre si. cada um 
traz consigo uma história pessoal e uma 
experiência de mundo que o torna único. 

a expressão da nossa individualidade é 
essencial para nosso bem-estar e 
felicidade, pois assim sentimos que 
fazemos parte da sociedade e somos 
reconhecidos e acolhidos integralmente. a 
negação da diferença causa uma sensação 
constante de rejeição, inadequação e 
tristeza que contribui para que as pessoas 
adoeçam emocionalmente e entendam que 
são indivíduos com “menos potencial” e, 
assim, sintam-se desvalorizados.

mas por que encaramos a diferença como 
desigualdade, pressupondo que aquele que é, 
age, pensa e sente de forma diferente da nossa 
é uma ameaça? parece que essa crença de que 
deveríamos ser todos homogêneos é algo que 
foi incorporado como verdade em nossa 
sociedade há anos. muitas vezes reproduzimos 
esse julgamento em relação às outras pessoas 
sem refletir o quanto estamos reagindo 
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violentamente à característica essencial do ser 
humano: a pluralidade.

Quantas vezes participamos de cursos e 
treinamentos para nos desenvolvermos, mas no 
convívio pessoal desejamos ter apenas quem nos 
agrade e nos afastamos de pessoas diferentes de 
nós? será que não são estas pessoas que nos 
proporcionam aprendizados e crescimento? 
nossa tendência é nos mantermos na zona de 
conforto e sempre buscarmos pessoas parecidas 
conosco, na forma em que pensamos, nos gostos 
e até nas reclamações que fazemos.

É uma característica extremamente positiva para 
o desenvolvimento profissional entender que 
manifestações, comportamentos e experiências 
são heterogêneas, diversas e plurais, que o 
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capacita a entender a perspectiva do outro sem 
sentir que isso é uma ameaça ou desconstrução 
de quem você é. chamamos essa característica 
de empatia, e ela nos torna mais solidários, 
compreensivos e justos.

Quando aliamos os dois, empatia e diversidade, 
podemos ter um cenário de complementação 
genuína, no qual cada um oferece o melhor de si 
para que o trabalho seja realizado; a meta, 
alcançada; o sucesso, garantido. ao mudar o 
olhar para a diferença, reconhecendo-a não 
como fraqueza, mas como expressão do 
indivíduo, e ultrapassar o preconceito, além do 
seu crescimento pessoal você contribui para a 
valorização da outra pessoa, legitimando o lugar 
dela no mundo e respeitando-a como sua igual.

vamos fazer um exercício juntos? enquanto 
você lê este texto há pessoas da sua empresa 
ao seu redor? se sim, ótimo! se não, imagine-
se no seu ambiente de trabalho ou em uma 
reunião que já aconteceu: perceba estas 
pessoas, veja como elas são diferentes de você: 
na cor de pele, na forma de se vestir, de falar, 
no modo como se posicionam e como andam. 
conseguiu? bom! agora vá um pouco mais 
fundo, escolha uma ou duas pessoas e pense 
no modo que esta pessoa foi criada pelos pais, 
avós, tios, na educação que ela recebeu na 
escola, nos sentimentos que ela possui, nos 
medos, nos valores e crenças que ela tem… 
Ficou mais difícil, né? 

somos todos um grande iceberg e o que 
observamos é a ponta dele, onde estão os 
comportamentos, a aparência, as ações, 
habilidades e resultados que demonstramos 
no dia a dia. e todos temos uma 
profundidade imensa abaixo da linha da 
água, que ninguém conhece: nossas crenças, 
emoções, valores, história de vida e 
pensamentos. de algumas delas, às vezes, 
nem nós mesmos temos plena consciência.

assim, quando falamos sobre aceitar as 
diferenças, vivenciar a diversidade, também 
dizemos em aceitar as pessoas como elas são e 
não como nós gostaríamos que fossem. e aqui 
fica um convite final: que tal na próxima vez em 
que você encontrar alguém se permitir conhecer 
além do que você pode ver? talvez você possa 
aceitar a oportunidade de aquela pessoa 
contribuir para uma versão melhor de você. 




