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Desafios Da

mobilidade

Confira nesta edição
Na tela
Circuito Cine Curta apresenta
filmes e promove debates em
escolas públicas do Rio de Janeiro
Sem acidentes
Shell participa da elaboração de
ferramenta sobre direção segura
para empresas

Encontro Shell de
Inovação aborda
o transporte nas
cidades do futuro

2
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No ano passado, segundo estimativa
da Organização das Nações Unidas
(ONU), metade da população
mundial – 3,9 bilhões de pessoas –
vivia nas cidades. Até 2050, a
previsão é de que a taxa de
urbanização cresça e alcance dois
terços das pessoas. As cidades do
futuro são um grande desafio para a
sustentabilidade e, pensando nisso, o
Encontro Shell de Inovação discutiu os
impactos da tecnologia sobre a
mobilidade urbana e a energia.
No mesmo dia, uma iniciativa
inovadora da Shell debutou junto a
mais de 100 jovens empreendedores.
A Aceleradora #makethefuture criou
um ambiente de construção coletiva e
alimentou a empresa Insolar com
boas ideias para o projeto que será
desenvolvido em parceria com a
Shell durante o ano de 2016. A ideia
é tornar a energia solar cada vez
mais acessível e o primeiro passo já
está sendo dado no Morro Santa
Marta, no Rio de Janeiro.
Outra iniciativa da Shell visa a
ampliar o contato de estudantes da
rede pública com a produção
cinematográfica. O Circuito Cine
Curta transforma o ambiente
escolar em cinema e faz uma
seleção de curtas-metragens para
ampliar o conhecimento dos jovens.
Também promove um concurso de
projetos interdisciplinares que
integram toda a escola.
Conheça também, nesta edição, as
experiências de fim de ano dos
nossos expatriados no Brasil. Eles
contam como costumam comemorar
o Natal e o ano novo, mesmo longe
das famílias.

Boa leitura!
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jogo
rápido

Exemplos a
serem seguidos
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O 11º Prêmio Brasil Ambiental, organizado pela Câmara de
Comércio Americana do Rio de Janeiro (AmCham Rio) e
patrocinado pela Shell, reconheceu as melhores práticas
empresariais na área de sustentabilidade no Brasil. No dia 6 de
outubro, reuniu, no Palácio do Itamaraty, no Rio, mais de 150
empresários e representantes de governos para anunciar as
iniciativas ganhadoras nas categorias Água, Resíduos Sólidos,
Inovação, Ecossistemas e Responsabilidade Socioambiental.
Este ano, a novidade foi a convergência dos comitês de
Responsabilidade Social e de Meio Ambiente. “São eixos
complementares e o reconhecimento dessa conexão é uma evolução.
As empresas estão percebendo que responsabilidades social e
ambiental são essenciais em nível estratégico porque vivemos em um
planeta de recursos finitos. Elas precisam utilizá-los de forma
inteligente”, declara Fabiane Tirisco, vice-chair do Comitê de
Responsabilidade Social do prêmio.
Presente ao evento, o gerente executivo de Relações Externas da
Shell Brasil, Glauco Paiva, falou sobre a importância da premiação:
“A inciativa reconhece empresas que trabalham em torno de um Brasil
ambiental. Ao patrocinar esse prêmio, a Shell busca estimular outras
companhias a pensar e a fazer negócios de forma responsável social
e ambientalmente, princípios muito arraigados no nosso modo de
atuação. Cada vez mais, a sociedade exige isso e quer saber o que
está por trás dos produtos e serviços.”

02

Durante a cerimônia deste ano, foram lançados um livro
comemorativo e o Banco de Boas Práticas Sustentáveis, plataforma na
internet com detalhes sobre os projetos vencedores na última década.

01. Alunos do projeto Ação Social pela Música se apresentaram durante o evento
02. Glauco Paiva (esq.) recebeu homenagem em nome da Shell

Proteção total
Gestão sustentável

Conheça o Banco de Boas Práticas Sustentáveis
da AmCham Rio. Escaneie o QR Code com um
celular ou tablet ou acesse o link:
http://premiobrasilambiental.com/2015/
banco-de-boas-praticas-2/

Uma das definições de “embaixador”, segundo o Dicionário Houaiss, é “qualquer
indivíduo encarregado de uma missão”. Na Shell, uma das missões mais
importantes é garantir a segurança da informação – o tema principal da campanha
Think Secure. Não foi à toa que, na fábrica de lubrificantes, a campanha ganhou
dois embaixadores voluntários: Eduardo Zeferino e Karla Donda.
Assistente de Contas a Pagar, Eduardo Zeferino se ofereceu para o posto ao
perceber a importância do assunto. “O tema é pouco explorado, apesar de ser
muito importante. Recebo muitas visitas de fornecedores, e por isso é fundamental
ter cuidado com documentos expostos, gavetas abertas etc.”, destaca.
Tanto ele quanto Karla já estão disponíveis para tirar dúvidas e disseminar as boas
práticas de segurança da informação. “Devemos cultivar a cultura de salvaguardar
nossos registros. Estamos desenvolvendo esse tema na fábrica para nos proteger de
forma mais eficiente”, resume Karla, analista de Controles Fiscais.
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Fora da caixa
O LiveWIRE – que, no Brasil, chama-se Iniciativa Jovem – é o
programa de empreendedorismo da Shell que apoia milhares
de jovens do mundo todo para transformar ideias em empresas
sustentáveis. Este ano, o programa lançou o prêmio Top Ten
Innovators, para alavancar negócios com alto grau de inovação.

Negócios antenados
Você já ouviu falar em marketing agreement ? Trata-se de um
conceito relativamente novo, adotado agora pela equipe de
trading da Shell, que basicamente comercializa o óleo de
terceiros no mercado internacional. O negócio consiste em
fazer o marketing da produção da companhia, em vez de
simplesmente comprar o produto e revendê-lo diretamente.
“O que diferencia esse tipo de contrato é que a empresa
produtora do campo acompanha tudo o que acontece com o
óleo na cadeia de comercialização, desde sua extração até a
entrada na refinaria. Nossa obrigação enquanto trader é
maximizar o valor do petróleo do cliente, mantendo-o sempre
informado sobre a estrutura do mercado. Toda a
responsabilidade com o volume contratado é da Shell”, explica
Rodrigo Soares, gerente Sênior de Desenvolvimento de Negócios
para América Latina.

Os empreendedores se inscreveram pelo site do programa, e
uma banca selecionou 30 negócios para irem a votação
popular. Os dez primeiros foram ranqueados por um júri
especializado e ganharam prêmios em dinheiro.
Quem levou medalha de ouro foi a criadora do Rabbit Ray, Esther
Wang. Pensando em amenizar o medo e o estresse de crianças
que passam por longos tratamentos de saúde, a jovem criou um
dispositivo interativo em formato de coelho para explicar
procedimentos médicos de forma educativa.

As premiações
do Top Ten
Innovators
1º lugar:

US$ 15.000

O próximo marketing agreement será para gerenciar a venda
da produção do Campo de Atlanta, na Bacia de Santos –
operado pela Queiroz Galvão, em sociedade com Barra
Energia e OGpar – durante o teste de longa duração. O volume
estimado é de 25 mil a 30 mil barris por dia.

Do 2º ao 4º lugar:

“Trata-se de um óleo pesado, viscoso e com a maior acidez
existente no mundo atualmente. Nossa estratégia de
marketing prevê o blending, ou seja, vamos misturá-lo com
outros óleos para elevar seu valor de mercado. O interessante
nesse tipo de contrato é possibilitar ao trader uma gama de
opções para agregar valor ao produto final”, afirma Soares.

US$ 5.000

US$ 10.000
Do 5º ao 10º lugar:

Sem medo de agulhas

Saiba mais sobre os benefícios e o uso do
Rabbit Ray, projeto vencedor do Top Ten
Innovators. Escaneie o QR Code abaixo com
seu celular ou tablet ou acesse o link:
https://vimeo.com/145530881

Rodrigo Soares (ao centro) e a equipe responsável
pelo ‘marketing agreement’
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CULTURA

Luz,
câmera,
ação
Circuito Cine Curta leva magia do cinema a escolas públicas do Rio de Janeiro
Em vez de giz e quadro negro, um bom filme, seguido por um debate
acalorado. A aula não-convencional proporcionada pelo Circuito Cine
Curta – uma iniciativa da Shell Brasil, em parceria com a Nova Bossa
Produções – foi levada a uma plateia nada desprezível em 2015. Mais
de 12 mil pessoas, entre professores e alunos de 4 a 18 anos, assistiram
aos 12 curtas-metragens selecionados, muitos deles premiados em
festivais nacionais e internacionais.
Filmes de animação, ficção e documentários, entre outros gêneros, foram
utilizados como ferramenta de aprendizado em 12 escolas públicas.
Depois de cada uma das cem sessões, os alunos participavam de
dinâmicas e respondiam a perguntas sobre os temas exibidos. Quem
acertava ganhava brindes, como kits escolares e camisetas.
O Cine Curta incentiva a formação de novos públicos com capacidade
crítica e contribui para os alunos assimilarem com mais facilidade as
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disciplinas tradicionais. Na edição de 2015, o resultado foi de aplaudir de
pé, como conta a gerente de Investimento Social da Shell, Leíse Duarte:
“O público jovem tem uma relação muito interessante com a cultura e,
como esse evento muda a rotina das escolas, as sessões são muito
agitadas. O formato de curta também traz mais dinamismo. Em uma hora,
conseguimos promover discussões em torno de diferentes assuntos.”
Executora do projeto, a Nova Bossa é responsável por criar o clima de
cinema no espaço cedido pela escola. O local é escurecido e recebe um telão
ajustado ao tamanho da sala ou do auditório. Os filmes são exibidos em
formato digital, com equipamento de sonorização e projeção profissional.
A produtora cultural Juliana Teixeira, que organiza a atividade há seis
anos, ainda se surpreende com o resultado. “Os alunos estão cada vez
mais motivados. Eles são muito atentos e interessados, lembram de como
foram impactados com as edições anteriores do Circuito”, diz ela.

7

Solidariedade capturada
A ideia de produzir um filme sobre alteridade surgiu depois
da exibição do curta “Disque Quilombola”, que mostra o
contato entre duas comunidades: uma rural, quilombola, e
outra urbana, de Minas Gerais. A professora Rosemary
Freitas, da Escola Municipal Cuba, ficou encantada com a
troca de experiências exibida na tela e decidiu transpor o
encontro para a realidade de seus alunos.
Assim surgiu “Flores da MaturIdade”, que aborda a relação
das crianças com os idosos. “Devemos ensinar as crianças a
respeitar essas pessoas. O respeito vem da compreensão, e a
compreensão nasce do conhecimento da realidade do outro.
Conversei com os alunos sobre as dificuldades das pessoas
mais velhas e como estamos todos caminhando para viver
essa experiência. Decidimos entrevistar uma residente muito
querida e ativa da nossa escola, chamada dona Amélia, de
66 anos”, conta Rosemary.
Depois desse primeiro contato, a professora deu uma ideia
muito bem recebida entre os alunos das turmas dos 4º, 5º e
6º anos: visitar um lar de idosos, realidade desconhecida
pela maioria. Oito estudantes foram selecionados e
passaram uma tarde no Lar de Assistência Cristã Espírita
Paulo de Tarso, na Ilha do Governador. Depois,
compartilharam a experiência com os demais colegas.
“As crianças ficaram positivamente impressionadas.
Depois, apresentamos o vídeo em sala de aula e os alunos
que participaram da visita contaram o que aprenderam.
Conversamos muito sobre a necessidade de carinho e
companhia para os idosos. Muitos contaram o que gostam
de fazer quando estão com seus avós. Rimos muito com os
relatos e senti uma saudade enorme da minha avó”,
lembra a professora.

A professora Rosemary (à dir.) e a turma que visitou a casa de repouso
Em 2015, o Circuito Cine Curta realizou cem sessões
de cinema em escolas públicas do Rio de Janeiro
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CULTURA

Projetos
O Circuito Cine Curta faz um concurso de projetos
interdisciplinares que promove a integração de toda a escola.
Neste ano, foram inscritos mais de 130 trabalhos em diversos
formatos – maquetes, painéis, músicas, jogos interativos e até
curtas-metragens.
Os projetos abordaram as temáticas dos filmes ou a
produção cinematográfica em geral. As três melhores
escolas ganharam um troféu e, para a primeira colocada,
foi oferecida uma festa com DJ, bufê e brincadeiras. Os
critérios para a premiação foram criatividade, envolvimento
do colégio, diversidade dos trabalhos, materiais utilizados
e sinergia com os filmes e os temas apresentados.

Programação cultural
Os curtas-metragens são selecionados de acordo com a faixa etária
dos estudantes. Confira abaixo a lista completa dos filmes exibidos na
última edição.
De 4 a 6 anos

De 11 a 14 anos

A Magia de Sofia – Animação

Marina Não Vai à Praia – Ficção

Pety Pode Tudo – Ficção

Knossos – Animação

“O colégio pode mandar vários projetos, e nós avaliamos o
trabalho pedagógico como um todo. Essa atividade promove a
integração escolar e incentiva a diversidade requerida por todo
trabalho em equipe”, acrescenta Leíse.

Paleolítico – Animação

Meu Amigo Nietzsche – Ficção

De 7 a 10 anos

De 15 a 18 anos

A grande ganhadora foi a Escola Municipal Madre Tereza de
Calcutá, em Jacarepaguá, e o segundo lugar ficou com a Escola
Municipal Leonel Azevedo, na Ilha do Governador. A Escola
Municipal Cuba, também na Ilha, ficou em terceiro lugar e
recebeu menção honrosa pelo curta “Flores da MaturIdade”
(saiba mais no box Solidariedade Capturada).

Disque Quilombola – Documentário

Inca – Ficção

O Balãozinho Azul – Ficção

A Última Reunião Dançante – Animação

A Ilha – Animação

MC Magalhães – Documentário

Circuito Cine Curta
2015 em números

12 escolas

participantes

100 sessões de cinema

12.150

alunos beneficiados

127 professoresparticipantes
12 curtas-metragens

brasileiros exibidos
Mais de

130
projetos
inscritos

O projeto incentiva a formação de novos
públicos e contribui para que os alunos
tenham mais facilidade de assimilar as
disciplinas tradicionais
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PESSOAS

Times
de
ouro
Líderes comandam sessões de
desenvolvimento pessoal em
evento com suas equipes

Como se desenvolver profissionalmente em um
mundo que não para de mudar?
Essa foi a grande questão da 5ª edição da People
Development Week (PDW), a semana global de
desenvolvimento de pessoas promovida pela Shell
no mundo inteiro. O evento foi realizado entre 26 e
30 de outubro e, pela primeira vez, em um novo
formato: os líderes foram os responsáveis por
organizar as sessões com suas equipes.
Para a gerente de Aprendizagem e Diversidade &
Inclusão para a América Latina, Karina Franken,
também responsável pela PDW, a novidade trouxe
mais um desafio para os líderes:
“Torná-los facilitadores ressalta a mensagem de que o
desenvolvimento dos funcionários é uma
responsabilidade compartilhada. Vejo o novo formato
como uma vantagem, pois os times podem relacionar
os temas discutidos com a dinâmica de cada área.
Deixa de ser uma discussão puramente conceitual”.
O formato dos encontros também ficou a cargo da
liderança, que podia optar por sessões presenciais ou
virtuais. Além do tema central, “Colaboração” e “Tino
comercial” foram outros assuntos debatidos. Os gerentes
de Contratação para Libra e para a área de Lubrificantes,
Luis Gustavo Storino e Olívia Tolentino, respectivamente,
fizeram uma sessão conjunta com aproximadamente 30
pessoas. Abordaram pontos específicos do setor e fizeram
um quiz entre os participantes.

Para os líderes organizadores das sessões da PDW, a mudança
proporcionou mais dinamismo e engajamento das equipes

“Achamos o tema ‘Tino comercial’ mais
adequado para nossa área e levamos
algumas questões polêmicas para
incentivar uma discussão saudável.
Quisemos conhecer o ponto de vista deles
sobre cada assunto. Todos participaram
ativamente da dinâmica”, conta Storino.
Pedro Tiziani, gerente de Planejamento,
também escolheu o tema “Tino

comercial” para sua sessão. Segundo
ele, o novo formato da PDW promoveu
mais engajamento:
“Achei interessante pois, com grupos
menores, é possível direcionar as
sessões conforme a prioridade de
cada time. Isso tornou a PDW mais
dinâmica e eficiente.”
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Diversão
garantida
Programação especial comemora o Dia da
Criança na Shell
Festa infantil é sinônimo de diversão, fantasia, sonho.
Na Shell, não é diferente. Os filhos dos funcionários tiveram um Dia da
Criança inesquecível.
Tanto na Barra, onde fica a sede, quanto na Ilha do Governador, local da
fábrica de lubrificantes, os filhos visitaram o ambiente de trabalho dos pais
e, depois, a comemoração continuou em casas de festas.
Na Barra, foram 130 crianças e 159 adultos. Na Ilha, 64 crianças e 82 adultos.
Todos participaram de oficinas e até do curso de minissocorrista, em que
aprenderam, com bonecos, a prestar primeiros socorros. Já o grupo de
Pintores com a Boca e os Pés deu uma aula de superação, mostrando sua
arte e desafiando as crianças a pintar sem usar as mãos.
Ano que vem tem mais!
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Iniciativa
Os objetos descartados
por cada setor foram
expostos na Feira do
Programa 5S

Tudo
em
ordem

Metodologia japonesa de organização do ambiente de
trabalho é implementada na fábrica de lubrificantes
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Equipe da fábrica de
lubrificantes implementa
a primeira etapa do 5S
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Os nomes Seiri, Seiton, Seisô, Seiketsu
e Shitsuke te dizem alguma coisa?
Pois estes são os cinco elementos da
metodologia japonesa 5S. As
palavras – que significam “classificar,
organizar, limpar, padronizar e
manter” – representam as etapas de
implementação da ferramenta
utilizada para manter o ambiente de
trabalho limpo, organizado e,
sobretudo, produtivo.
No dia 3 novembro, o 5S começou a
ser introduzido na fábrica de
lubrificantes, na Ilha do Governador,
com os objetivos de aumentar a
produtividade, reduzir custos e
alcançar a excelência em HSSE. Os
termos usados pela companhia são
senso de utilização, organização,
limpeza, padronização e disciplina. As
áreas-piloto que receberão essa
iniciativa são Descarga de Óleo
Básico, Carregamento de CarroTanque e Envase de Tambores.
O primeiro passo foi explorar o conceito
de senso de utilização: usar sem
desperdiçar. Foi feito um mutirão com os
times de cada área, que classificaram
os objetos não utilizados no ambiente
de trabalho. Os itens descartados foram
apresentados na Feira de 5S, quando

outros setores puderam demonstrar
interesse em receber aqueles ativos.
De acordo com Amanda Bandeira,
Analista de Performance de Plantas e CI
Coach, o 5S faz parte do Programa de
Melhoria Contínua, que está sendo
implementado na planta desde 2012. O
maior desafio é desenvolver a “cultura
do desapego” nos times. Segundo ela,
não é tão simples aplicar os conceitos
propostos pelo 5S, pois eles envolvem
comprometimento e mudança de atitude:
“Muitas pessoas não descartam um
objeto porque acham que vão
utilizá-lo em outra ocasião. Estamos
estimulando essa troca entre os
setores, pois o que é descartado por
um pode servir para outro. Essa
mudança de comportamento não é
repentina, mas a ideia é começar a
construir essa cultura para que, daqui
a algum tempo, isso seja natural”.
A previsão é trabalhar uma etapa
(ou um S) a cada mês. O estágio
seguinte só será iniciado quando
todas as pendências do anterior
estiverem resolvidas. Para agilizar o
processo, duas empresas dão
suporte na limpeza e na retirada de
grandes equipamentos.

Conheça a metodologia
O 5S expandiu-se no Japão durante as décadas de 1950 e 1960, quando as indústrias japonesas sofreram uma reestruturação para acompanhar o
desenvolvimento acelerado do mercado no pós-guerra. A principal ideia por trás da metodologia é manter a organização no local de trabalho e, com
isso, atingir mais produtividade. Apesar de ser de fácil compreensão, a aplicação dessa ferramenta requer disciplina para ser eficiente.
Cada S representa uma nova etapa. Veja abaixo:
1. Seiri (classificar): Analise atentamente o espaço de trabalho,
avalie a relevância de tudo para a execução da atividade e descarte
os supérfluos. Esta etapa é fundamental, pois é comum, ao longo do
tempo, juntar objetos que atrapalham e desviam a atenção.
2. Seiton (organizar): Depois de descartar, é hora de organizar o
que ficou, para proporcionar mais agilidade ao trabalho.
3. Seisô (limpar): Depois de organizados, os objetos precisam
ser limpos.
4. Seiketsu (padronizar): Uma vez instituídos os três S anteriores,
a ordem é padronizar o que foi feito. Esta etapa é dedicada a adotar
os 3S iniciais como práticas rotineiras na companhia.
5. Shitsuke (manter): Depois de implementar o programa, o
desafio é incorporar as ações precedentes à cultura da empresa. Neste
momento, os 4S iniciais já devem ser praticados automaticamente.
Fonte: Endeavor Brasil
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brasileiro tipo exportação

Aos 37 anos, Gabriel Durante realizou o
sonho de ter uma experiência profissional
no exterior. Mudou-se “de mala e cuia”
para a Austrália, com a mulher e as filhas
gêmeas. Há nove meses, a vida da família
mudou drasticamente. As atividades ao ar
livre passaram a fazer parte da rotina:
Gabriel agora pedala para o trabalho,
pratica esportes nas quadras públicas e
aproveita a qualidade de vida do segundo
país com maior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) do mundo.
Fale um pouco sobre sua trajetória
na Shell.
Entrei na companhia como engenheiro de
Subsea Distribution Hardware no projeto
de BC-10 Fase 2. Desde o início, minha
meta era buscar uma oportunidade fora do
país. Depois, me dediquei a alguns projetos
de P&T (Projects & Technology) e, em abril
de 2014, meu superior me orientou a
buscar uma oportunidade no Managed
Open Resourcing. Ele conhecia meus
interesses e me apoiou no momento certo.
Como sua família reagiu?

Na
terra
dos
cangurus
Minha esposa sempre me apoiou, pois
sabia que, para alcançar algo maior na
minha carreira, eu precisava desta
experiência. Claro que largar tudo dá um
frio na barriga, mas decidimos que seria o
mais correto a fazer.
Como é a experiência de morar
em outro país?

Vim para a Austrália com minha esposa
e nossas filhas gêmeas, Julia e Sofia,
que na época tinham 3 anos. Não
tivemos muitos problemas, mas as duas
últimas semanas no Brasil e o primeiro
mês na Austrália foram bem exaustivos.
Preparar a documentação, fazer a
mudança, o novo trabalho, escolher a
casa, o carro, a escola das crianças,
adaptar-se à nova rotina. Depois de
tudo definido, foi bem fácil.
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Os hábitos da família mudaram?
Sim, praticamente tudo. Aqui, shoppings, mercados e
serviços funcionam das 8h às 17h. Tudo termina muito
cedo, especialmente no inverno, quando escurece cedo.
Tivemos que assumir a limpeza da casa e o preparo da
comida, pois os serviços domésticos são muito caros.
Houve algum choque cultural?
Perth é uma cidade de praia, com muitas coisas em
comum com o Rio. O interessante é que, no trabalho e no
âmbito pessoal, estamos envolvidos em um ambiente
multicultural com pessoas de outros países, principalmente
do sul da Ásia, europeus e americanos. No nosso tempo
livre, procuramos estar sempre em contato com grandes
amigos brasileiros que fizemos aqui.
A Austrália é um país propício a atividades ao
ar livre. Você sentiu essa diferença na rotina?
Perth é planejada para atividades ao ar livre e a
população começa a prática de manhã bem cedo.
Existem muitos parques e quadras espalhadas pela
cidade. Procuro ir de bicicleta para o trabalho – são 15
quilômetros de distância. Também pratico tênis e
basquete, sempre em quadras públicas abertas. Outro
esporte muito popular é o golfe, que estou praticando aos
poucos, também em campos públicos. Quero começar a
surfar neste verão.
No ranking mundial do IDH, a Austrália
aparece em segundo lugar. Como isso
impacta sua vida?
Ao lermos esse tipo de informação, pensamos no país
perfeito. No entanto, problemas existem em todos os
lugares. Em Perth, por exemplo, temos um grande
problema com o consumo de drogas entre os jovens. Mas,
em muitos pontos, temos uma realidade perto do ideal,
como o transporte público. Podemos monitorar, por meio
de um aplicativo, onde está o ônibus e quantos minutos
faltam para ele chegar ao ponto. O que realmente faz a
diferença é que as pessoas se ajudam e tudo é feito
esperando-se que elas honrem seus compromissos. Trens
e ônibus não têm catracas, por exemplo. Para manter
essa ordem, não há o “jeitinho brasileiro”. Se você sair
correndo para pegar o ônibus e estiver na hora de ele
partir, o motorista fecha a porta e sai, pois tem um horário
a cumprir. Além disso, não há muito trânsito nem
violência, o sistema de educação é ótimo e requer muito a
participação dos pais. No final, percebe-se que tudo se
resume a um sistema de educação eficiente.
A Austrália é um dos países mais secos do
mundo. Você teve alguma dificuldade
nesse sentido?
É realmente bem seco, a gente quase não transpira. O sol
castiga muito, as pessoas se preocupam muito com a
exposição solar. Todos os eventos ao ar livre têm pontos
com protetor solar grátis, as pessoas usam chapéus e
blusas com proteção UV. No alto verão, há uma
preocupação maior com queimadas. No auge do calor, a
população deve economizar água para o combate aos
incêndios. Não pode lavar o carro, por exemplo, sob o
risco de pesadas multas. E a população denuncia.

Nome completo: Gabriel Barros Durante
Idade: 37 anos
Local de nascimento: Rio de Janeiro
Residência atual: Perth (Austrália)
Formação acadêmica: engenheiro
elétrico com ênfase em eletrônica
Cargo: Controls Engineer
Idiomas: Português, inglês e espanhol
Onde já morou: Rio de Janeiro (RJ),
Brasília (DF), Belém (PA) e Vila Velha (ES)

Que experiência mais te marcou?
Adorei ter conhecido Margaret River, um lugar que
possibilita sair de uma praia paradisíaca e ir para região
de vinícolas em menos de 20 minutos. Também gostei
muito de Sydney e das Ilhas Fiji, que antes era um sonho
distante e hoje faz parte das nossas memórias.
Do que sente mais falta do Brasil?
Da família e dos amigos, claro. Mas também de um pão
francês bem quentinho e de uma água de coco geladinha.
O que indicaria a um turista em Perth?
Temos belíssimas praias, parques magníficos. O Kings
Park é o maior parque urbano do mundo. Rottnest Island é
uma ilha a 30 minutos de barco, com uma natureza
incrível e onde não há carros. O Swan Valley também tem
diversas vinícolas onde se produzem os melhores vinhos
locais. Pode-se nadar com os golfinhos em passeios de
barco em Mandurah. Tudo o que for feito ao ar livre será
uma experiência memorável.
Shell World brasil | notícias shell
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Sinal
amarelo
Desafios da mobilidade urbana nas
cidades do futuro são o tema principal
do Encontro Shell de Inovação
Em 2007, mais da metade da população mundial vivia em
cidades. E essa taxa de urbanização, que vem criando
metrópoles cada vez maiores e de administração mais
complexa, deve aumentar. Projeções indicam que, até 2050,
quando o número de habitantes do planeta alcançar 9,5 bilhões
de pessoas, dois terços deverão morar em áreas urbanas.
Pensando no futuro das cidades, a Shell promoveu, na manhã
do dia 2 de dezembro, o Encontro Shell de Inovação. O evento,
realizado no Museu de Arte do Rio (MAR), reuniu acadêmicos,
empresários, especialistas e representantes de governos para
debater os impactos da inovação sobre o futuro da energia e da
mobilidade urbana, seus desafios e oportunidades. O encontro
teve a participação do presidente da Shell Brasil, André Araujo,
do cientista-chefe de Mobilidade da companhia, Wolfgang
Warnecke, e do vice-presidente de Relações Externas para as
Américas, Niel Golightly.
“A Shell percebe que é claramente inviável a perspectiva de não
se fazer nada sobre o tema da mobilidade. A população cresce
e se urbaniza. A previsão é de que haja, até 2050, um bilhão de
novos veículos no mundo. A falta de planejamento é uma
realidade em todo o Brasil, e é uma realidade insustentável. É
em debates como este que surgem ideias com potencial de
mudar a realidade”, afirmou Araujo.
“O Encontro de Inovação faz parte de um programa contínuo
de debates relacionados a questões importantes para a
sociedade e para a Shell. O desafio com o qual nos
deparamos é enorme, pois, por um lado, a demanda por
energia não para de crescer. Ao mesmo tempo, há uma
pressão legítima e necessária pelo esforço coletivo para
mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Esse momento
requer soluções inovadoras, planejamento cuidadoso e o
melhor de nossa capacidade criativa. Por isso, o debate é tão
valioso”, analisou Simone Guimarães, gerente de
Comunicação Corporativa da companhia.
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Novos horizontes
Sob a moderação da jornalista Flávia
Oliveira, os participantes apresentaram
primeiro os conceitos e os problemas
globais de mobilidade. Em seguida,
conheceram soluções que já vêm sendo
implementadas, como o laboratório
urbano da Cidade Universitária da
UFRJ, apresentado pela professora da
Coppe Suzana Kahn.
O campus principal da UFRJ, na Ilha do
Fundão, recebe diariamente 100 mil
pessoas e 25 mil carros, em uma área de
5,2 quilômetros quadrados. Lá, a Shell
colabora com o desenvolvimento de
alternativas de mobilidade que reduzam
a emissão de poluentes e promovam a
melhoria do serviço de transporte.
Nessa questão, Warnecke lembrou que
a cidade do Rio de Janeiro tem pela
frente um grande desafio logístico como
anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2016:
“A mobilidade está se transformando em
altíssima velocidade. Se pensarmos na
demanda energética relacionada a esse
tema, um terço da energia requerida está
no transporte. Precisamos repensar nosso
comportamento de compra e a demanda
pelo transporte individual. Uma grande
tendência é o desenvolvimento de veículos
com emissão zero, com motor elétrico.”
Clarisse Cunha Linke, diretora
executiva do Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento (IPTD),
ressaltou que, embora a demanda por
transportes aumente cada vez mais, os
recursos são mal aplicados e falta
capacidade técnica para analisar a
questão. Em sua opinião, a
infraestrutura de transporte deve ser a
bússola do planejamento urbano.
“Não acredito na falta de recursos, mas
na falta de clareza política e do desejo
de fazer com que esse recurso seja
usado para a coletividade. O Brasil
precisa de um transporte público de
qualidade não só para os usuários
atuais, mas para que as pessoas que
usam o transporte individual tenham
interesse em migrar para essa
alternativa”, defendeu ela.
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01

03
01. André Araujo fez a abertura do evento
02. O cientista-chefe de Mobilidade da companhia, Wolfgang Warnecke
03. Durante o painel “Futuras opções e soluções de mobilidade para
cidades brasileiras”, Suzana Kahn apresentou o laboratório urbano da
Cidade Universitária da UFRJ

O futuro agora
No painel “Futuras opções e soluções de mobilidade para
cidades brasileiras”, os especialistas Suzana Kahn; Franz
Leitner, diretor-geral da AVL Brasil; Wolfgang Warnecke; Luís
Antônio Lindau, presidente e diretor da EMBARQ/WRI Brasil;
Ana Nassar, do IPTD; e Clarissa Lins, sócia-fundadora da
consultoria Catavento, abordaram temas como necessidade de
expansão do transporte de alta e média capacidade,
mobilidade urbana sustentável, opções mais limpas de
combustíveis e incentivo público para a criação de novos
modelos de compartilhamento.

02
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Clarissa Lins falou sobre a necessidade de mudança de hábito da
população. “Sem mexer nessa questão, não teremos os resultados
esperados. Precisamos entender que a população quer ter acesso à
estrutura oferecida na cidade e por isso devemos encontrar novas
formas de atender à necessidade de deslocamento”, disse ela.
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‘BRAINSTORMING’
coletivo

A Aceleradora #makethefuture
reuniu 100 jovens para elaborar,
de forma coletiva, sugestões para
o projeto da Insolar

Imagine ter 100 mentes empreendedoras pensando em
fórmulas criativas para alavancar sua startup. Pois esse
processo de construção coletiva foi a proposta da
Aceleradora #makethefuture, uma iniciativa pioneira que
reforça o investimento da Shell em pensar alternativas de
eficiência energética para um futuro melhor.
O evento – realizado na tarde do dia 2 de dezembro – fez
parte do programa global da #makethefuture, cujo objetivo é
inspirar jovens empreendedores a desenvolver soluções
criativas no campo da energia.
Os convidados eram jovens ex-participantes de projetos
apoiados pela companhia, como o Shell Iniciativa Jovem
e o Junior Achievement. Eles se reuniram para pensar
coletivamente em como ampliar ações que tenham
impacto social.
O primeiro empreendedor a ser apoiado pela Aceleradora
#makethefuture foi Henrique Drumond, vencedor do Iniciativa
Jovem de 2014 e cofundador da Insolar, uma empresa que
pretende tornar acessível a energia solar em comunidades do Rio
de Janeiro por meio da instalação de placas fotovoltaicas.
O projeto-piloto da Insolar está em curso no Morro Santa Marta,
em Botafogo e, em 2016, a Shell pretende ampliar as atividades
da Insolar e fazer com que a empresa se torne sustentável.
“Achei a experiência muito interessante, pois atualmente a Insolar
não tem nenhum funcionário. Partir do zero e, de repente, ter
todas aquelas pessoas motivadas a contribuir das mais diversas
formas foi incrível e transformador. Logo depois do evento, recebi
telefonemas de pessoas interessadas em acompanhar o projeto e
dar mentoria”, comemora Henrique, que recebeu sugestões dos
100 jovens, divididos em grupos, durante o evento.
A ideia é ampliar a atuação da startup para outras edificações
de uso coletivo no Santa Marta, gerando um retorno ainda
mais positivo para os moradores. Muitas ideias sugeridas
durante a Aceleradora devem ser adotadas no projeto final.
“A proposta é pegar uma iniciativa embrionária e elevá-la a outro
patamar. Partir de um projeto-piloto para uma oportunidade de
beneficiar toda a comunidade certamente é uma chance única de
avançar com a Insolar”, afirmou Henrique.
Para a gerente de Investimento Social da Shell, Leíse Duarte, a
Aceleradora é uma prova da confiança do Grupo no Brasil:
“A companhia entende que os brasileiros estão sempre abertos
a pensar em novas formas de gerar energia e enxerga nos
jovens um terreno fértil para soluções que contribuam para a
sociedade como um todo”, disse ela. “Foi um prazer participar
dessa primeira iniciativa, pois pudemos confirmar o que
realmente buscávamos com esse projeto: quando as pessoas
pensam coletivamente, as soluções são mais ricas e chegam de
maneira mais natural”, acrescentou.
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Ao vivo
A maré de inovação invadiu o MAR durante o evento. A
Shell montou estandes para divulgar projetos como o do
Morro da Mineira, no Rio, onde, no campo de futebol,
foram instaladas placas da Pavegen – startup inglesa
criada pelo jovem empreendedor Laurence KemballCook, com o apoio do Shell LiveWIRE – que
transformam energia cinética em eletricidade. O espaço
ganhou um novo gramado sintético, sob o qual foram
instaladas cerca de 200 placas. A energia gerada pelos
passos que os jogadores dão durante o dia são
armazenadas para acender os refletores à noite.
Outra novidade de sucesso foram os óculos de realidade
virtual, que proporcionavam ao espectador uma viagem
às instalações da Shell em águas profundas. Como o
tema central do evento era o impacto da inovação sobre
o futuro da energia e da mobilidade urbana, o estande
dos lubrificantes Shell Helix Ultra com tecnologia
PurePlus foi um dos destaques. A linha revolucionária já
está disponível no Brasil e utiliza em sua formulação
óleos básicos 100% sintéticos, cristalinos e com 99,5%
de pureza, provenientes da conversão do gás natural. A
ausência de impurezas permite superar um grande
desafio: aliar a baixa viscosidade à durabilidade.
“Nosso foco é criar produtos mais eficientes e que
proporcionem menor consumo de combustível, e isso está
diretamente ligado aos desafios da mobilidade. A
tecnologia PurePlus, derivada do gás natural, permite que
o Shell Helix Ultra apresente a menor viscosidade possível,
reduzindo o desgaste e mantendo o motor mais limpo.
Dessa forma, ele demanda menos energia e,
consequentemente, usa menos combustível”, explicou o
Especialista em Aplicação de Produto para a América
Latina, Augusto Fernandes, com ajuda de kits de
demonstração do impacto das diferentes características do
Shell Helix Ultra no motor.

Com os óculos de
realidade virtual, os
participantes
puderam conhecer
instalações da Shell
em águas profundas

O estande do Shell Helix
Ultra com tecnologia
PurePlus mostrou o impacto
do produto no motor
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Coração

afrodescendente
Evento fortalece a identidade dos quilombolas por meio da troca de experiências culturais
Teve festa na comunidade! Nos dias 5 e 6 de dezembro, cerca de
1.300 pessoas participaram do 3º Evento Cultural dos
Quilombos no Projeto de Educação Ambiental (Quipea),
realizado nas localidades de Cacimbinha e Boa Esperança, em
Presidente Kennedy, Espírito Santo. O objetivo foi fortalecer a
identidade dos descendentes de negros escravizados, por meio
da troca de experiências culturais e de atividades educativas.
Realizado desde 2013 pela Shell, em parceria com o Ibama,
o evento é planejado pelos representantes das 20
comunidades que participam do Quipea. Em 2015, tiveram
espaço para suas manifestações culturais e homenagearam
seus griôs (figuras que transmitem conhecimento pela
oralidade) em grandes fotos e placas de agradecimento. Foi
uma aula de história e cidadania para quem estava presente.
Segundo Suely Gaiga, coordenadora do Quipea e analista de
Relações Externas e Performance Social da Shell Brasil, o
evento foi uma reivindicação das próprias comunidades. Suely
participa periodicamente de reuniões com os representantes
das comunidades para traçar as ações do Quipea.
“A cultura é um dos traços mais importantes da identidade
quilombola e sua manutenção é fundamental, pois garante a
reprodução do conhecimento por gerações. Além disso,
esses encontros têm o objetivo de levantar temas importantes
para que os quilombolas conquistem cada vez mais
autonomia e espaço de atuação”, diz Suely. Além da festa,
uma mesa de debates abordou o desenvolvimento da
educação quilombola no Brasil e reuniu representantes do
governo e das comunidades.

Você sabia?
Os quilombolas têm direito a uma educação especial que
leva em consideração os valores da terra e é voltada para
a ancestralidade, a tradição e a construção de identidade.
Neste modelo de Educação Quilombola, são ressaltados o
preparo para a vida profissional e o desenvolvimento de
valores humanos e coletivos.

O 3º Evento Cultural dos Quilombos no
Projeto de Educação Ambiental reuniu
cerca de 1.300 pessoas nas localidades
de Cacimbinha e Boa Esperança, em
Presidente Kennedy (ES)
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celebração

Natal
tropical
Escrever uma cartinha para o Papai Noel, botar os sapatinhos na janela,
montar a árvore, acender o pisca-pisca, sortear o amigo oculto. No Brasil,
esses costumam ser os preparativos para a noite de Natal, quando as
famílias se reúnem para cear e trocar presentes. Mas as tradições em torno
da festa variam bastante em cada país. E, para quem está no Brasil a
trabalho – como os funcionários expatriados – o feriadão pode significar
um mergulho na cultura local ou uma viagem de volta às memórias.
Gerente Geral de Ativos, Timothy Colwell já passou inúmeros Natais
longe de casa. No entanto, ele diz que nunca se sentiu solitário, já que
sempre foi acolhido por seus colegas de trabalho. Este ano, porém,
teve uma companhia especial: sua namorada veio da Holanda, onde
mora, para o primeiro “Natal tropical”, e depois suas duas filhas
também o visitaram.
“Como sou do Norte dos Estados Unidos, estou acostumado com o frio e a
neve típicos desta época do ano. Algo totalmente diferente do sol e da
areia da Praia de Copacabana. Ainda não me acostumei a ver árvores de
Natal e pessoas com trajes de banho no mesmo cenário”, brinca.
A mistura não causa mais estranhamento para Nicholas Tombs, gerente
de Libra. Ele passa o feriado no Brasil há 15 anos, junto com a mulher,
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Victoria. No início de dezembro, porém, eles viajaram à Inglaterra para
uma celebração típica com a família, com direito ao tradicional peru
assado. Tombs também já experimentou um dezembro sem Natal,
quando morava no Oriente Médio.
“Essa ausência da festividade junto com a experiência da celebração do
Ramadã me fizeram ter mais consciência sobre outras culturas e o real
significado do Natal”, afirma.
Pelo mundo
Há 30 anos, Vincent Busch, Venture Manager, não passa o período de
festas em seu país de origem, a Holanda. Mas deixar de comemorar o
Natal, jamais: ele dá valor à data por ser uma das únicas oportunidades
de reunir toda a família. Em 2014, Busch recebeu os parentes em sua casa
no Brasil. Em 2015, porém, a programação foi diferente: o grupo
celebrou a data na Suíça.
“Sempre digo que celebramos o Natal em casa, pois, para mim, ‘casa’
significa qualquer lugar onde estejamos juntos da família”, diz ele, que
lembra a tradição de Sinterklaas, comemorada em diversos países da
Europa em 6 de dezembro.
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Estrangeiros que trabalham na Shell
Brasil contam como é passar as
festas de fim de ano longe de seus
países de origem

O nome “Santa Claus” (Papai Noel, em inglês) vem
de Sinterklaas, ou São Nicolau. Por isso, na véspera,
o bom velhinho chega a bordo de um barco e
percorre a cidade em um cavalo branco,
acompanhado de seus ajudantes. As crianças que se
comportaram bem durante o ano são
recompensadas com um presente.
Já o engenheiro petrofísico Rafael Centeno e o
gerente de Logística Bryan Simosa ainda põem em
prática as tradições da Venezuela, onde
nasceram, mesmo passando o Natal longe de
casa. Lá, os quitutes natalinos – como a hallaca,
comida típica que consiste em uma mistura de
carnes embrulhadas e cozidas dentro de folhas de
bananeira – fazem parte do cardápio em boa
parte do mês de dezembro. Por isso, Centeno
costuma ganhar alguns quilinhos nesta época do
ano. Em 2015, ele encontrou a família nos
Estados Unidos, onde se reuniram para jantar,
trocar presentes e dançar “gaitas”.
A dança típica também faz parte da
confraternização natalina da família de Simosa. A
troca de presentes é outro momento tradicional na
confraternização. O gerente de Logística lembra
claramente do dia em que não conseguiu conter sua
curiosidade sobre o que Papai Noel lhe daria.
“Eu acordei cedo, quando todos ainda dormiam, e
fui olhar o que tinha perto da árvore. Fiquei
extasiado quando vi a bicicleta que eu tanto queria.
Quando minha irmã acordou e quis correr para
abrir os presentes, eu a repreendi e disse que ela
deveria ter paciência e esperar a família toda se
reunir”, lembra Simosa.
Com o pé direito
Outra tradição que encanta Simosa é a festa de Ano
Novo, pois o faz lembrar da Venezuela. Em 2015,
ele se vestiu de branco, foi à Praia de Copacabana e
jogou flores para Iemanjá.
Já a gerente de Projetos da Fase 3 de BC-10,
Jeanne-Marie Leblanc, não tem o costume de
comemorar o Natal e aproveita o feriado para
descansar e viajar. No réveillon, porém, a
executiva não abre mão das tradições e faz um
jantar repleto de superstições.
“No dia 31 de dezembro, costumo comer carne
de porco, que ajuda a ‘andar para a frente’. A
bonança é representada por repolho (cédulas
de dinheiro), feijão fradinho (moedas) e
pedaços retangulares de pão de milho (barras
de ouro). Se você iniciar o ano com essa
refeição, terá muito sucesso. Já as carnes de
aves, crustáceos e salmão não são indicadas
para a data”, acredita Jeanne-Marie.

Shell World brasil | notícias shell

24

segurança

Shell participa da elaboração
de ferramenta para direção
segura nas empresas
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil
registra mais de 40 mil mortes por ano em
acidentes de trânsito, ocupando um triste quinto
lugar no ranking global. Para reduzir essa
estatística, é fundamental a conscientização da
importância da segurança nas estradas.
Prevenir é sempre o melhor remédio.
A Shell está fazendo a sua parte nessa missão.
A empresa participou da elaboração da
Ferramenta de Autoavaliação Empresarial em
Segurança Viária, produzida pelo Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS), em parceria com o
Observatório Nacional de Segurança Viária
(ONSV). A partir do uso da ferramenta, as
empresas podem incluir dados sobre suas
iniciativas referentes ao tema e obter sugestões
para melhorar a gestão da segurança viária.
A ferramenta é acompanhada de um manual,
que auxilia no preenchimento da plataforma,
introduz a importância do assunto para as
empresas e aborda as ações desenvolvidas pelas
organizações integrantes da Câmara Técnica de
Mobilidade Sustentável do CEBDS, grupo que a
Shell integra ativamente.
De acordo com Paulo Guimarães, diretor técnico
da ONSV, o conteúdo foi elaborado a partir de
uma compilação de boas práticas empresariais
de dois workshops com integrantes da Câmara

Na estrada
com segurança
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Técnica e companhias convidadas. A
ferramenta contempla ações como a
escolha do veículo, o uso de equipamentos
de proteção e iniciativas internas, como a
seleção dos profissionais que conduzirão
os carros, treinamentos e os procedimentos
necessários após uma ocorrência.
“Atualmente, os acidentes de trânsito estão
entre as principais causas de mortes,
especialmente entre jovens. Eles também
causam afastamentos e queda de
produtividade. A parceria visa a chamar a
atenção para esse tema e motivar
melhorias nos processos relacionados à
segurança viária”, explica Paulo.
Para a coordenadora da Câmara
Técnica, Mónica Guerra, a abordagem
do tema em organizações de diversos
portes contribui para o desenvolvimento
de políticas de segurança nas estradas:
“As empresas do grupo entendem que a
segurança viária afeta diretamente a
gestão da organização, com custos
relacionados ao acidente e, em alguns
casos, ao impacto ambiental. Quanto
mais abrangente o trabalho nesse
sentido, melhor para a empresa e para a
sociedade, pois as ações ajudam a
reduzir acidentes.”
Segundo Denise Maranhão, especialista
em Relações Externas e Riscos NãoTécnicos da Shell, o material reúne ações
desenvolvidas pelas empresas do grupo
do CEBDS e destaca a importância da
prevenção em organizações de todos os
portes e no dia a dia das empresas.
“A segurança dos funcionários e o zero
acidente são aspectos muito importantes
para a Shell. A ferramenta pode nos
ajudar a trabalhar o tema do Goal Zero
com a nossa cadeia de fornecedores,
para que eles também o incorporem ao
seu cotidiano. Com o resultado da
autoavaliação, as empresas podem
utilizar as informações para estabelecer
seu plano de ação em relação à
segurança viária”, explicou.

Segurança a um clique

Lançados no dia 18 de novembro durante a 2ª
Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança no
Trânsito, em Brasília, a ferramenta de Autoavaliação
Empresarial em Segurança Viária e o manual estão
disponíveis no site da ONSV. Escaneie o QR Code
abaixo com seu celular ou tablet ou acesse o link.
http://www.onsv.org.br/noticias/empresas-detodo-o-pais-ganham-ferramenta-para-avaliar-emelhorar-seguranca-viaria/

As políticas de segurança
viária da Shell pelo mundo

As operações viárias do Grupo Shell somam
1,1 bilhão de quilômetros por ano percorridos
no mundo. Para manter a segurança nos países
em que está presente, os procedimentos de
HSSE adotados estão reunidos em um
documento que também abrange as empresas
prestadoras de serviço.
Entre os temas abordados, estão gestão de
risco nas estradas, investimentos sociais e
programas que objetivam aumentar a
segurança viária em países como Indonésia e
Paquistão. A empresa também é membro da
ONG Global Road Safety Partnership (GRSP),
voltada para o desenvolvimento global de
práticas de segurança viária.
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treinamento

Imersão
inovadora
Field Experience dá aos
‘GRADUATES’ de Downstream
a chance de conhecer de
perto novo projeto

01

“Sair da zona de conforto” foi o mandamento do
Field Experience, treinamento para graduates de
Downstream da Shell, realizado de 14 a 17 de
novembro na sede e em São José do Rio Preto, em
São Paulo. Os dez participantes tiveram a chance
de entender a teoria e aplicar os conceitos nas
lojas da Jiffy Lube, rede da Shell especializada em
troca de óleo que já chegou ao Brasil.
Diferentemente de outros treinamentos
obrigatórios aplicados ao longo dos três anos do
programa Graduate, esse foi criado
exclusivamente no Brasil para atender a um
propósito, como explica Maurício Santos, gerente
de RH para Downstream:
“Não tínhamos treinamentos Field Experience
disponíveis no Brasil que possibilitassem o contato
direto com o cliente final. O projeto supre essa
necessidade para que os graduates entendam
como funciona essa importante etapa da cadeia.”
A ideia do Field Experience é proporcionar aos
graduates uma experiência completamente
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diferente das oferecidas nos demais treinamentos:
aplicar na prática os conceitos aprendidos em um
treinamento virtual no Rio de Janeiro. Nas lojas,
eles puderam acompanhar a dinâmica e trabalhar
ao lado dos funcionários.
“Selecionamos duas lojas que, embora fiquem na
mesma cidade, têm públicos diferentes. A troca de
lubrificantes foi a única parte que deixamos apenas
para os profissionais fazerem, mas os graduates
trabalharam em todas as outras etapas”, relata Santos.
Quem acompanhou de perto o grupo foi Gabriel de
Menezes, engenheiro de Produção e gerente de
Projetos para Jiffy Lube. Também graduate, ele
trabalhou juntamente com a gerente do negócio,
Aline Barbosa, na implantação do modelo de
negócio e sua adaptação ao mercado brasileiro.
Segundo Gabriel, o trabalho foi planejado nos
mínimos detalhes para promover uma real imersão:
“O engajamento da equipe nos surpreendeu.
Assim, conseguimos dois dias fantásticos de muito
trabalho. O feedback foi muito positivo.”
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01. A equipe em uma das lojas
02. Graduates com equipe Jiffy Lube
03. Uma das atividades do Field Experience

Diferentes olhares
Para os graduates, participar do projeto-piloto foi
gratificante. Formada há um ano em Comunicação Social,
Natalia Girolamo, gerente de Território do Canal Indireto de
Mato Grosso do Sul, Oeste de São Paulo e Minas Gerais,
compreendeu a aplicação da proposta de valor. “Percebi
que a Jiffy Lube é um projeto alinhado com carinho e
expectativa, e tem um plano ambicioso de expansão.
Participar da incubação contribuiu para meu crescimento
profissional. A parte mais agregadora foi o contato direto
com o cliente final”, diz.
A integração com outros graduates foi um dos pontos
altos para Luiza Botelho, economista que atua na área de
Marketing para Montadoras e Concessionárias de Linha
Leve e Caminhões:
“Trabalhamos em áreas diferentes e nem sempre temos
contato, o que dificulta a integração. O Field Experience
também foi importante para entendermos o
comportamento do mercado em cada região. E o apoio
constante da equipe da Jiffy Lube foi fundamental para
alcançarmos sucesso nesse treinamento .”

03

“Não tínhamos
treinamentos ‘Field
Experience’ DISPONÍVEIS no
Brasil que possibilitassem
o contato direto com o
cliente final. O projeto
supre essa necessidade
para que os graduates
entendam como
funciona ESSA importante
etapa da cadeia”
Maurício Santos, gerente
de RH para Downstream
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saúde

Números
que falam

01

Pesquisa traça o perfil de saúde dos funcionários
e ajuda a planejar as ações para 2016
02

Nutrição adequada + exercícios físicos =
Qualidade de vida
A equação acima se aplica às atividades
realizadas pela equipe de Saúde da Shell em
2015, por meio do programa Viva Bem. E, para
avaliar as ações do ano e traçar os próximos
passos, foi realizada em outubro a pesquisa Perfil
de Saúde. Todos os funcionários foram
convidados a participar, anonimamente, e
concorreram a brindes durante a comemoração
do sexto aniversário do Viva Bem.
O questionário foi respondido por 53% dos
funcionários, com idade média de 38 anos.
Diante dos dados coletados, o gerente de Saúde
para o Brasil e Norte da América Latina,
Mauricio Souza, destaca a necessidade de
ampliar os programas de atividade física:
“Dos participantes, 48% se classificam como
insuficientemente ativos, sendo que 23% não
praticam atividades físicas, embora estejam
pensando em começar. O sedentarismo
influencia diversos índices, como o estresse e a
qualidade do sono. Precisamos transformar essas
informações em iniciativas.”
O controle nutricional e a alimentação
saudável foram o foco das iniciativas de
2015. Além de manter a distribuição diária
de frutas, o Viva Bem lançou dois
programas-piloto: Viva Bem Mais Leve, na
fábrica de lubrificantes, e Viva Bem
Sabendo Mais, na sede. Segundo a médica
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01. Funcionários participam do café da manhã
02. Equipe do Viva Bem durante o evento
03. Isabela Francisquini (em pé, à esq.) anuncia os vencedores dos prêmios
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A saúde na Shell

Qualidade do sono
Dos 208 funcionários que admitiram ter
sono ruim, 46% apresentam nível de estresse
elevado e 59% não são ativos o suficiente.

42% avaliação negativa do sono
58% avaliação positiva do sono

Excesso de peso
Dos 271 funcionários acima do
peso, 87% pretendem aumentar
o nível de atividade física e 83%
querem ter uma alimentação
mais saudável.
58% excesso de peso
42% peso normal

ocupacional Isabela Francisquini, os
resultados estão sendo avaliados
pelo Comitê Viva Bem para possível
extensão em 2016.
“Com o Perfil de Saúde, conseguimos
descobrir que 83% dos funcionários
já participaram de pelo menos uma
atividade do Viva Bem. Esse número
é muito bom para nós. A pesquisa é
muito importante para conhecermos
as necessidades das pessoas. Vamos
usá-la para conhecer o que está
funcionando e o que precisa ser
ajustado”, diz.
Comemoração

Alimentação
43% fazem dos alimentos in natura
e minimamente processados a base
da alimentação, e 82% pretendem
ter uma alimentação mais saudável
nos próximos seis meses.
34% evitam sempre ou com
frequência consumir
alimentos processados
43% evitam o consumo
às vezes
23% nunca evitam ou
o fazem raramente

O sucesso do Viva Bem e o
engajamento dos funcionários foram
celebrados em dezembro em todas
as unidades da Shell Brasil, com um
café da manhã saudável para
comemorar o aniversário do
programa. Em clima de
descontração, os funcionários
falaram sobre suas experiências nas
ações de nutrição e no Global
Corporate Challenge (GCC), desafio
no qual equipes de várias empresas
disputam quem dá o maior número
de passos. Com nada menos que
10.306.384, o time vencedor na
Shell em 2015 foi o IT Flash.
Além disso, pessoas que se
destacaram nos programas de
nutrição e nas equipes do GCC
levaram para casa um vale-compras
de uma loja de esportes. O mesmo
prêmio também foi sorteado entre os
participantes do evento e do Perfil
de Saúde.
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lançamento

Filhos da
revolução
Feitos a partir de gás natural, novos lubrificantes
da linha Shell Helix Ultra chegam ao Brasil
Lubrificantes para motores de veículos são
comumente de origem mineral, pois são
derivados do petróleo. A Shell, porém,
desenvolveu uma nova fórmula para a
produção de lubrificantes, a tecnologia
Shell PurePlus, que permite que a empresa
obtenha o óleo básico – principal
componente de um lubrificante – a partir
do gás natural. E, em dezembro, a linha
Shell Helix Ultra ganhou novos produtos
que contam com essa exclusiva
tecnologia: Shell Helix Ultra SN 5W-30,
SN 5W-20, SN 0W-20 e ECT C2/C3
0W-30, todos 100% sintéticos, assim
como o primeiro lançamento, o Shell Helix
Ultra 5W-40.
Os lubrificantes proporcionam maior
capacidade de limpeza e proteção do
motor e, com isso, permitem que o veículo
tenha melhor desempenho. Por ter sido
formulado a partir da tecnologia Shell
PurePlus, o óleo básico utilizado na
produção de toda a linha Shell Helix Ultra
é cristalino, livre das impurezas
encontradas no óleo extraído do petróleo
bruto. O procedimento possibilita
desenvolver um produto de qualidade
superior, com viscosidade adequada às
demandas dos veículos mais modernos.
Em linhas gerais, os produtos permitem
estender a vida útil do carro, reduzir os
custos com manutenção e ainda
proporcionar economia de combustível.
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Os lubrificantes receberam
recomendações de grandes fabricantes,
como Ford, GM e Chrysler, e os
manuais de veículos mais vendidos
atualmente no mercado brasileiro
indicam produtos com suas mesmas
características. O Shell Helix Ultra ECT
C2/C3 0W-30 é prioritariamente
indicado para veículos diesel leve com
filtros DPF (Filtros de Particulados
Diesel), enquanto os novos produtos
com viscosidade 5W-30 e 5W-20
atendem à classificação API SN/ILSAC
GF-5. O Shell Helix Ultra SN 0W-20
pode ser aplicado em motores a
gasolina, etanol, flex e GNV que
solicitem o uso de um produto 100%
sintético SAE 0W-20.
De acordo com a gerente de Marca e
Comunicação, Raquel Sampaio, a
demanda global por lubrificantes de
baixa viscosidade, que extraem o
máximo dos atuais motores de alto
desempenho, aponta na direção dos
lubrificantes sintéticos. “Com os avanços
da tecnologia de motores nos últimos
anos, os fabricantes de veículos, na busca
por melhor performance e economia de
combustível, passaram a exigir níveis
mais altos de desempenho dos
lubrificantes. O objetivo da nova linha
Shell Helix Ultra é justamente atender a
essa demanda”, afirma Raquel.
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Douglas Linares Flinto
Fundador e Diretor-Presidente do Instituto
Brasileiro de Ética nos Negócios

‘Compliance’?
Não. Ética e
‘Compliance’!
Em 2003, quando fundei o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, o
discurso corporativo era pautado pela Responsabilidade Social
Empresarial (RSE). As empresas financiavam projetos de terceiros ou
colocavam em prática suas próprias ações em prol da sociedade,
muitas vezes substituindo ou mesmo fazendo o papel do Estado.
Dessa maneira, as empresas buscavam fazer parte do seleto time das
“empresas cidadãs”.
Naquela época, era quase proibido falar em meio ambiente no mundo
dos negócios, e os ambientalistas eram rotulados de “ecochatos”. Anos
mais tarde, surgiu o conceito da ecoeficiência e, logo em seguida, chegou
a vez da Sustentabilidade. Esta expressão é derivada de outra,
Desenvolvimento Sustentável, usada pela primeira vez no fim dos anos
1980, na ONU, e mais recentemente passou a integrar a estratégia de
empresas que buscam se adequar às melhores práticas para atuar de
maneira ética, socialmente responsável e ecologicamente correta, em
nossa visão, o verdadeiro tripé da sustentabilidade.
Contudo, muitas empresas, aproveitando as novas ferramentas do
marketing, pintaram tudo de green! Outras, por consumir menos papel,
água e energia, passaram a acreditar que se transformaram nas “rainhas
da cocada preta”. Doce ilusão! O Desenvolvimento Sustentável, em toda
a profundidade da expressão, vai muito mais além de discursos
superficiais e atitudes esverdeadas. E esses seriam os motivos pelos quais
esse movimento, essa onda, está perdendo força e dando lugar a um
novo frenesi corporativo: o compliance.

O compliance, impulsionado pela Lei Anticorrupção, regulamentada
recentemente pelo governo federal, vem do verbo em inglês to comply,
que pode ser entendido como “cumprir e satisfazer o que foi exigido”, ou
seja, uma “empresa compliance” é aquela que está “em conformidade”
após atentar e obedecer a todas as leis e regulamentos impostos a sua
atividade, como também a suas regras e políticas internas.
Nos EUA e na Inglaterra, nações muito mais evoluídas nas questões
ligadas a Governança Corporativa, a palavra compliance vem
sempre acompanhada de uma outra que complementa a expressão
ideal: Ética. E isso é mais do que evidente! A Ética é (e sempre será)
muito mais importante do que o compliance e também porque este é
intrínseco àquela, e não o contrário. Portanto, o que deve ser
exaltado, buscado e colocado em prática day by day é a Ética!
Sobretudo, algo tem que ficar bem claro para o mercado: uma
empresa autointitulada ou mesmo reconhecida por seus stakeholders
como uma empresa compliance não necessariamente é uma
“Empresa Ética”, pois poderá estar 100% em conformidade, mas
esconder debaixo do tapete ações ilegais, ilícitas e antiéticas. Mas
uma Empresa Ética é, naturalmente, uma Empresa Responsável,
Sustentável e Compliance!
Que as empresas busquem o reconhecimento público por serem uma
Empresa Ética e nada mais! Esse será o maior prêmio que uma empresa
poderá conquistar e o melhor presente a ser entregue aos seus públicos
de interesse, sejam internos ou externos!
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