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vida
extra

Primeiro óleo é
extraído na Fase 3
do projeto Parque
das Conchas

LEIA nesta edição
Segurança
Safety Day chega à 10ª edição
com mais de 2 mil participantes
só no Brasil
Noite de gala
Prêmio Shell de Teatro consagra
peças no Rio e em São Paulo
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editorial
Notícias Shell 400

Quatrocentas edições de história! Esta
revista que você lê agora é a 400ª da
Shell no Brasil. A atual “Notícias
Shell” já teve vários nomes, mas um só
propósito: informar sobre as ações da
companhia, mostrando seu
compromisso com investimentos,
segurança, ações sociais e pessoas.
Para celebrar esse marco,
preparamos uma reportagem sobre a
memória da publicação, que já tem
mais de 70 anos.
Além de relembrar o passado, vamos
mostrar também o presente e o futuro.
A reportagem de capa retrata uma
conquista importante para a Shell. Foi
concluída a Fase 3 de BC-10 (Parque
das Conchas), no litoral do Espírito
Santo, com a extração do primeiro
óleo no dia 10 de março. Resultado
da dedicação de todos os envolvidos
e de um planejamento rigoroso, a
produção adicional fortalece a
importância do ativo para todo o
Grupo. Foram quase três anos de
trabalho, com foco na segurança.
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Claudia Moretz-Sohn

O comportamento seguro, por sinal,
norteou o Safety Day, em 13 de abril.
O tema foi “Goal Zero – Porque nos
importamos”, voltado para a
segurança de pessoas e processos e
nas estradas. Todas as unidades da
Shell no mundo inteiro pararam para
refletir sobre o assunto. Neste ano, a
grande novidade foi a participação
do time da BG, recém-adquirida pela
Shell, nas atividades.
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jogo
rápido

Foi dada a largada
O novo ciclo do Iniciativa Jovem (IJ) – versão brasileira do programa
Shell LiveWIRE, que apoia jovens empreendedores mundo afora –
começou no dia 7 de abril com a aula inaugural, no auditório do Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), no Centro. Os 81 jovens
selecionados assistiram a apresentações da jornalista Flávia Oliveira e
de Victor Piranda, um dos sócios do Clube Orgânico, empresa
participante da edição de 2014. A ideia foi prepará-los para o atual
momento econômico do país e inspirá-los com uma história de sucesso.
“É um encontro para alinhar os processos pelos quais os
empreendedores passarão nos próximos meses, e aproveitamos
para injetar mais estímulo nessa nova jornada”, afirma Thaís
Oliveira, coordenadora do projeto no Centro Integrado de Estudos e
Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), executor do IJ.
Para Leíse Duarte, gerente de Investimentos Sociais da Shell, a
ansiedade é mútua – tanto para os que ingressam no programa quanto
para os organizadores e os apoiadores. “Nós depositamos neles a
esperança de renovação no cenário econômico, social e ambiental dos
próximos anos. Acreditamos que esses jovens vão impactar, de maneira
positiva, o futuro do nosso país”, aposta.
Na aula inaugural, Piranda narrou a trajetória da empresa, uma
plataforma que conecta consumidores e produtores orgânicos, e falou
sobre alguns desafios enfrentados no início. Flávia, que havia
preparado uma apresentação técnica sobre a situação
macroeconômica do país, mudou a programação de última hora:
decidiu contar sua própria história. Ela agora é também uma
empreendedora, produzindo conteúdo para redes sociais e internet.

Aula inaugural do Iniciativa Jovem reuniu 81 empreendedores e teve a participação de Victor Piranda,
do Clube Orgânico, e da jornalista Flávia Oliveira

Manobra segura
Segurança viária é um dos temas prioritários para
investimento social no Grupo Shell. Com o objetivo de
prevenir acidentes e fatalidades, a companhia é
parceira da Global Road Safety Partnership, ONG que
trabalha junto a agências de desenvolvimento,
empresas, representantes de governos e da sociedade
civil para garantir práticas seguras em estradas do
mundo inteiro.
Há oito anos, a Shell implementa o programa no
Brasil, por meio de alianças com as prefeituras de
diversas cidades. Recentemente, o projeto foi recebido
em Vila Velha, no Espírito Santo. O município criou
uma força-tarefa para identificar os principais
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problemas de trânsito e, posteriormente, buscar
soluções para saná-los.
“As prefeituras criam grupos multidisciplinares de
trabalho, que recebem o apoio de um consultor,
especialista em trânsito. Ele aplica uma
metodologia desenvolvida e aprovada
internacionalmente para fazer um diagnóstico no
município e buscar soluções para os problemas de
segurança viária encontrados ao longo do
processo. A ideia é que os membros do grupo se
apropriem desse aprendizado e o implementem
sempre que julgarem necessário”, explica a gerente
de Investimentos Sociais da Shell, Leíse Duarte.
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Intervenção
premiada
Desde novembro de 2015, uma
campanha busca aumentar a
conscientização da cultura de
Medalha do Goal Zero Hero é
segurança na equipe de Global
concedida a 12 funcionários no ano
Commercial, que engloba as
áreas de Sales & Marketing,
Lubricants Supply Chain, Sulfur, OTC (Offer-to-Cash), Marine
e Aviação. É a campanha “Goal Zero Heroes”, que incentiva
todos a intervir positivamente em atos e condições inseguras,
reconhecendo os autores das melhores intervenções com uma
moeda simbólica.
De acordo com Anderson Affonso, gerente de HSSE América
Latina, o objetivo vai além do foco imediato na intervenção. A
intenção é promover a mudança efetiva de comportamento. “A
ideia é fazer a pessoa se incomodar sempre que perceber uma
condição ou ato inseguro e intervir de forma positiva para
mostrar qual foi o comportamento errado e orientar para que
essa situação não se repita. Se você atua logo no início, evita
um acidente mais grave no futuro. Mudar uma instrução de
trabalho ou um procedimento mais operacional é mais fácil,
mas, quando se fala de comportamento, o trabalho requer um
pouco mais de dedicação e perseverança para internalizar a
mudança”, diz ele.
Durante a reunião mensal dos diretores de Global Commercial, as
intervenções positivas são apresentadas e uma delas é escolhida
como a melhor do mês. O caso é divulgado a todos e o autor recebe
a medalha do Goal Zero Hero, entregue por seu supervisor em uma
reunião de HSSE. No fim de ano, os 12 “heróis” concorrerão ao
prêmio de melhor intervenção de 2016.

Olhos
de lince
De chão escorregadio à porta sem sinalização, muitas
situações têm potencial para provocar acidentes dentro de
uma empresa. Para minimizar esses e outros riscos, os 22
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa) da Shell na sede organizam campanhas educativas,
inspeções e outras ações para aumentar a consciência de
todos e tornar mais seguro o escritório.
Em março, o grupo celebrou o Dia Internacional da Mulher
com a palestra “Como as mulheres podem estar mais
atentas à segurança no dia a dia”, realizada pela gerente
de Segurança Corporativa no Brasil, Tatiana Vils. Em
breve, a Cipa fará um reforço da campanha de reportes,
incentivando funcionários a relatar itens e processos que
possam gerar incidentes e trabalhar como observadores
nos simulados de evacução. A partir desses relatos, a
Comissão toma ações corretivas. No último ano, por
exemplo, houve 140 procedimentos nesse sentido.
Neste ano, o time pretende aumentar ainda mais o
engajamento do staff. “As pessoas percebem o impacto das
nossas ações no dia a dia e isso nos mostra que estamos no
caminho certo. Já trabalhamos em parceria com diversas
áreas da Shell, como Health e a rede EnAble, e queremos
expandir essa colaboração”, afirma Vagner Franco,
gerente de Manutenção de Infraestrutura para América
Latina e presidente da Cipa.

Reunião em Vila Velha, Espírito Santo,
apresenta o programa de segurança viária

Palestra no Dia Internacional da Mulher teve a participação da gerente de
Segurança Corporativa no Brasil, Tatiana Vils
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negócio

A espera chegou ao fim. Depois de quase um ano de aprovações
regulatórias em 20 países e do voto dos acionistas de ambas as
empresas, Shell e BG começaram a operar como uma só
organização em 15 de fevereiro. Um encontro no Rio de Janeiro,
com a presença do CEO do Grupo Shell, Ben van Beurden, e de
outros executivos deu o pontapé inicial da nova companhia. A BG
é agora uma subsidiária do Grupo Shell.
Ao dar boas-vindas aos mais novos integrantes do que chamou de
“família Shell”, Ben van Beurden demonstrou otimismo sobre o
futuro da companhia. “Acredito que a combinação seja uma das
melhores notícias da nossa indústria nos últimos dez anos. Vamos
criar uma companhia que será a melhor de seu setor”, declarou.
Ele acrescentou que o trabalho em equipe, que marcou o período
anterior à combinação, precisa continuar. “Estamos juntando
duas excelentes culturas corporativas, que de certa forma são

Shell World brasil | notícias shell

compatíveis, mas também são complementares. Vamos querer o
que há de melhor em ambas”, acrescentou.
Ben van Beurden destacou que o Brasil é fundamental para a
estratégia da Shell de se expandir em águas profundas. Segundo
ele, a empresa espera quadruplicar sua produção no país até
2020, na comparação com o volume produzido em 2014. “Isso
dá a dimensão da importância do Brasil”, afirmou. Ele destacou a
parceria com a Petrobras como um fator fundamental para a
prosperidade da Shell em seus negócios aqui. “No Brasil, estamos
incrivelmente bem posicionados. Este é o melhor lugar no que se
refere a águas profundas. A Petrobras é uma parceira muito forte
e muito capacitada. Temos que confiar: a geologia do país não
mudou, a capacidade técnica da Petrobras está lá, e somos uma
empresa que pensa em décadas, não em semanas, meses ou
anos”, completou.
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Evento reuniu funcionários
para dar início à integração
das empresas

O gigante
começa
a andar

Desde 15 de
fevereiro, Shell e BG
operam como uma
só companhia

Juntos e misturados
O primeiro dia da combinação foi só o início de muito trabalho até o fim deste ano, quando a integração entre as duas companhias
estará concluída. No início de março, foram anunciados os nomes dos integrantes do Time de Transição, encarregados de identificar
fluxos de trabalho, processos e prioridades e desenvolver um plano integrado entre Shell e BG.
“Liderar a Transição no Brasil é uma das experiências mais intensas e gratificantes nestes meus 23 anos de trabalho na Shell”, diz
Marco Brummelhuis, líder do Time de Transição no Brasil. “Tenho a sorte de trabalhar diariamente com pessoas incrivelmente
talentosas, com o objetivo de entregarmos juntos uma transição segura e sem sobressaltos, dando os próximos passos na criação de
uma empresa verdadeiramente excepcional em Águas Profundas”, acrescenta.
Todas as áreas da companhia estão representadas no Time de Transição. “Poucas vezes vi tanta energia, integração e
perseverança em uma equipe. Depois de uns poucos dias de trabalho, parecia que nós nos conhecíamos há uns dez anos. Ficou
até difícil dizer quem veio da Shell e quem veio da BG”, completa Marco. Em paralelo, no dia 16 de março, foram anunciados os
líderes da nova organização e suas respectivas áreas de atuação.
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negócio

Para o presidente da Shell Brasil, André Araujo, “a
viagem está apenas começando. Este é só o
primeiro capítulo”. Para ele, os primeiros meses
serão de descobertas: “Queremos entender o que
está funcionando bem em cada companhia. Temos
que compartilhar melhores práticas que levarão os
melhores resultados à empresa”. Pouco antes, em
entrevista coletiva, Araujo declarou que a presença
de Ben van Beurden no Brasil no primeiro dia
pós-combinação foi emblemática: “Como
presidente da Shell Brasil, estou muito feliz que o Ben
tenha escolhido nosso país, em meio a tantos outros
onde atuamos, para passar o dia. Isso reforça a
importância do Brasil e mostra que temos a sorte de
termos tantos desafios e possibilidades à frente”.
Também presente ao evento com a presença de
funcionários das duas empresas, o vice-presidente
Executivo da Shell para Águas Profundas, Wael
Sawan, afirmou que, em termos globais, o petróleo
em águas profundas dará à Shell uma produção
média diária de 1 milhão de barris até 2020. Com
essa meta, mais do que nunca, a prioridade em
segurança – valor fundamental nas culturas de
Shell e BG – será mantida. Sawan confirmou que
as 12 Regras que Salvam Vidas, da Shell, vão
continuar. Os nove Life Savers da BG seguem em
vigor até o fim deste ano.
Durante o encontro no dia 15, o vice-presidente da
Shell Brasil, German Burmeister, deu um conselho
aos funcionários da BG. “Sejam vocês mesmos.
Queremos entender quem é quem, como vocês
conseguiram o que conseguiram. O que a BG
conseguiu foi através das pessoas. Ser você é o
melhor presente que você pode trazer para a
Shell”, declarou.
Para encerrar, Ben van Beurden compartilhou sua
visão para a Shell. “Precisamos ter certeza de que a
empresa combinada será maior do que a soma de
suas partes”, disse.

Líderes da companhia
deram as boas-vindas
ao time no primeiro dia
da combinação

Shell World brasil | notícias shell

9

Emergência

01

01 e 02. O novo plano
de emergência prevê a
realização de quatro
simulados por ano
03. Curso de socorro
médico na sede da Shell

02

Ideia copiada
Argentina e Colômbia adotam plano de emergência
aplicado na sede da Shell Brasil
Uma boa ideia deve ser espalhada. Por isso, a
Shell Brasil está exportando para Argentina e
Colômbia o plano de emergência da sede, que vem
apresentando resultados positivos desde que foi
criado, no início do ano passado. As ações não só
reduziram o tempo para a desocupação dos dois
prédios da sede, como aumentaram a participação
dos funcionários. Muitos receberam treinamentos,
como de brigadistas e primeiros socorros, cujos
conteúdos são úteis dentro e fora do escritório.
Segundo Yuri Matos, especialista em Segurança do
Trabalho América Latina para Infraestrutura, os
grandes desafios do novo projeto foram envolver
mais pessoas no plano de emergência e instruí-las
sobre seus papéis caso ele necessitasse ser posto
em prática.

do Trabalho América Latina para Infraestrutura Heloise
Carneiro ressalta a organização de quatro simulados
por ano e treinamentos presenciais de socorro médico,
brigada de incêndio e formação de “padrinhos”, que
auxiliam pessoas com dificuldades de locomoção a
evacuarem o prédio.
“Neste último, as pessoas aprenderam a usa a ‘evac
chair’, uma cadeira especial para o transporte de pessoas
com deficiência e/ou dificuldade de locomoção. Em um
primeiro momento, fizemos os treinamentos para o time de
emergência e, depois, para todos os funcionários
interessados. A procura foi muito grande, pois é um
conteúdo muito útil também para fora do ambiente de
trabalho”, afirma Heloise.

“Nosso time de emergência é composto por 113
voluntários. O plano foi pensado a partir do
trabalho em equipe. Cada andar tem um grupo de
oito pessoas, interligadas com os demais andares.
Dessa maneira, tem sempre alguém
supervisionando, e isso evita que uma pessoa seja
deixada para trás”, explica Matos.
O novo plano incentivou uma mudança de
comportamento na companhia. As práticas foram
disseminadas para todos por meio de palestras,
comunicados internos e notícias na TV corporativa.
Colega de equipe de Yuri, a especialista em Segurança

03
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tecnologia

Ameaça invisível
CAMPANHA ‘THINK SECURE’ alerta para
cuidados com crimes cibernéticos
Imagine uma situação corriqueira e aparentemente inofensiva: você
pesquisa um produto ou serviço na internet, mas, por algum motivo,
não conclui a compra. Em seguida, recebe no seu e-mail uma oferta
imperdível daquela empresa e cai na tentação de “clicar aqui” para
saber mais informações. Pronto: você pode ter caído em uma das
armadilhas mais comuns da rede: o phishing (saiba mais no box
‘Não morda a isca’).
Para se defender dessa e de outras ameaças da internet que têm o
objetivo de roubar informações confidenciais, a Shell investe
fortemente em soluções de TI. Mas, nessa batalha, todos têm um
papel. E a campanha “ Think Secure” e busca conscientizar os
funcionários de suas responsabilidades.
“Cada um de nós tem um papel importante na segurança da
informação, pois, quando ocorre um incidente, ele custa tempo e
dinheiro para a companhia. A Shell tem uma forma padronizada de
gerenciar esses riscos e fornece treinamento e ferramentas para
ajudar os funcionários a se preparar para essas situações”, ressalta
José Manzano, consultor interno de TI para Subsurface.
Cenário de TI
O Grupo Shell tem 145 mil computadores, 60.500 celulares, 17.500
servidores e 1.800 sites. Esses números dão a dimensão de quanto é
importante proteger os dados. Em apenas um mês, foram detectados
e bloqueados 98 milhões de malwares (softwares maliciosos) e
adwares (malwares adquiridos em anúncios), além de 24.915 vírus
nos dispositivos da companhia. Segundo dados da Shell, um terço
dos funcionários costuma abrir anexos de remetentes desconhecidos.
Segundo Manzano, é essencial que esses incidentes sejam
reportados ao Help Desk. Dessa forma, a equipe técnica
especializada pode atuar na solução do problema. O consultor
lembra que todo cuidado é pouco ao criar documentos e
compartilhar informações confidenciais (veja mais dicas no box ao
lado). “O ideal é que o Share Point seja usado sempre que houver
compartilhamento de informações. Ao enviar o link do Share Point,
em vez de um arquivo anexado, o usuário estará salvaguardando a
companhia. Além disso, sempre use senha para proteger
documentos confidenciais”, diz Manzano.
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Dez comportamentos
imprescindíveis

1. Classifique os documentos confidenciais em uma das
quatro categorias: irrestrito, restrito, confidencial e
muito confidencial;

2. Guarde as informações confidenciais no Share Point e
certifique-se de que somente pessoas autorizadas
tenham acesso a esses dados. Ao compartilhá-los,
envie o link do Share Point e não o arquivo anexado;

3. Use senhas fortes e guarde-as de forma segura.
Não use a mesma senha nos ambientes
profissional e pessoal;

4. Tenha cuidado com o que é publicado nas redes
sociais. Informações sobre a Shell só podem ser
divulgadas com autorização prévia;

5. Só utilize pontos de conexão sem fio de
provedores confiáveis;

6. Não abra e-mails com links ou anexos suspeitos e de
remetentes desconhecidos;

7. Não salve informação em pen drives ou HDs externos
que não estejam criptografados. Não guarde
informações permanentemente nessas mídias;

8. Não fale sobre informações confidenciais em
9.

locais públicos;

Não use serviços de internet para guarda de dados
da Shell, como Google Drive e Dropbox;

10. Não deixe seu laptop e seu smartphone
corporativos desassistidos.
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Não morda a isca

O phishing é uma das ameaças cibernéticas mais comuns, usada por criminosos para roubar dinheiro e informações sensíveis. Conheça
melhor essa tática para não cair na rede.
95% das tentativas de ataques cibernéticos começam com táticas de phishing.
Em 2013, 100 mil pessoas foram afetadas todos os dias no mundo, número duas vezes maior que no ano anterior.
Criminosos usam a informação que você compartilha online (como e-mail corporativo, cargo, data de nascimento etc.) para criar iscas
tentadoras, como promoção de um produto. Ao clicar no link ou abrir o anexo, o malware é instalado imediatamente no seu computador.
47% dos downloads de malwares vêm de anexos de e-mails.
31% dos computadores são infectados com malwares.
Os antivírus não protegem totalmente os computadores dos ataques de phishing. Por isso, fique atento aos sinais.
Fique alerta para telefonemas, e-mails ou sites que contenham pedidos urgentes de informações, destinatários desconhecidos, links ou anexos
inesperados e erros de formatação ou de ortografia;
Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é phishing.

Fonte: TI da Shell Brasil
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Ética

No
rumo
certo
Nova versão do Código de Conduta é
distribuída a todos os funcionários

“Estou com problemas para acessar de casa o e-mail da Shell.
Posso enviar da minha conta pessoal?” ou “Quero pagar o
almoço do meu cliente, mas ele trabalha em uma estatal.
Preciso de aprovação?”. Essas são algumas perguntas cujas
respostas estão no Código de Conduta da Shell, que ganhou
uma nova versão em 17 línguas. Os exemplares impressos
foram entregues aos funcionários em abril.
O código foi criado para assegurar que toda a equipe
permaneça fiel aos Princípios Empresariais da Shell e aos
valores da companhia, ajudando no dia a dia dos
negócios. A publicação reúne temas como saúde,
segurança e meio ambiente (HSSE), assédio, uso de TI e
comunicação eletrônica, informação privilegiada,
privacidade de dados e combate ao suborno e à corrupção,
entre outros. Segundo Ruan Santos, coordenador de Ethics
& Compliance para Brasil e América Latina, a nova versão
tem uma linguagem mais simples.
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Ética

“Houve algumas mudanças importantes no
formato do novo Código de Conduta. Ele
possui uma linguagem direta, sem perder a
clareza dos requerimentos legais, e de fácil
compreensão para todos os funcionários da
companhia. QR Codes tornaram o Código
mais interativo que o anterior, direcionando
o usuário para uma área de Ethics &
Compliance no site da Shell, na qual estão
manuais e vídeos sobre os mais variados
temas. O documento contém, inclusive,
cenários que respondem a dúvidas do
cotidiano. A publicação também traz uma
nova sessão sobre as atitudes esperadas dos
supervisores”, diz Ruan.
Embora os princípios éticos do Grupo
Shell sejam os mesmos para todos os
países em que a companhia opera, o
conteúdo do Código de Conduta recebeu
ajustes para se adequar à realidade local.
“Assim como em nossa casa temos
referências familiares para saber como
agir em cada situação, no ambiente
empresarial isso também é essencial”, diz
Eduardo Cunha, que trabalha no
Departamento Jurídico.
Esforço contínuo
Para garantir que todo o time conheça as
regras da Shell, foram realizados, ao
longo de 2015, vários treinamentos
presenciais, como os das políticas
Antissuborno e Anticorrupção (ABC) e
Antitruste. Os novos funcionários também
assistem a palestras sobre o tema, nas
quais Ruan Santos destaca pontos
importantes como gerenciamento de
terceiros, riscos de vazamento de
informações e comportamentos éticos.

André Araujo, presidente:

“O Código de Conduta deve ser seguido
por todos os funcionários da Shell, sem
exceção. Nele, fica claro que, se eu tomo
ciência de alguma violação das regras,
eu devo reportá-la (veja como no box ao
lado)”, ressalta o coordenador.

“O Código de Conduta é uma ferramenta essencial para ajudar a
compreender os riscos de situações cotidianas e na tomada de decisões
em linha com os padrões éticos do Grupo Shell. Precisamos ser
transparentes e dar bons exemplos nas nossas relações com a sociedade.
Uma atuação correta reforça a boa reputação da Shell e assegura o
nosso direito de operar no Brasil.”

Shell World brasil | notícias shell
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O que DIZEM os líderes

German Burmeister,
VP Brazil:
“Com a aquisição da BG e o
aumento substancial das nossas
operações no Brasil, mais do que
nunca é essencial seguir à risca o
que determina o Código de
Conduta. Temos que ser firmes e
éticos na condução dos nossos
negócios, em todas as direções: com
fornecedores, governos e clientes.”
Milena Martins, VP de
Recursos Humanos:
“O Código de Conduta diz respeito às
pessoas: é o que baliza as regras de
convivência, as decisões que tomamos,
a maneira como fazemos negócio,
como devemos nos comportar e agir
de forma a preservar a reputação
individual e a da empresa. Ele é um
conjunto de regras que refletem os
valores centrais da Shell – honestidade,
integridade e respeito pelas pessoas
– e os nossos Princípios Empresariais.”

Como reportar uma
situação suspeita?
Ao se deparar com uma atitude fora dos
padrões éticos da companhia, é dever de todo
funcionário reportá-la. Para isso, a Shell conta
com o Global Helpline: um canal para denúncias
disponível em diversos idiomas, inclusive
português. Se o denunciante preferir, sua ligação
pode ser anônima. Existe ainda um site na
intranet da Shell que também pode ser utilizado
para enviar denúncias. Outra opção é relatar a
ocorrência ao próprio chefe ou ao coordenador
de Ethics & Compliance, Ruan Santos.
Outra ferramenta bastante útil é o Registro no
Código de Conduta, feito pela intranet. Lá, os
funcionários registram presentes recebidos ou
oferecidos – dependendo do valor, o
procedimento é obrigatório. Na mesma
página, os funcionários reportam possíveis
conflitos de interesse e associações a sindicatos
ou comitês em que representem a Shell, entre
outros pontos. Esses registros seguem depois
para cada chefe, para aprovação.

Shell Global Helpline
0800-891-4180

Hasan Allgayer, diretor comercial:
“A empresa tem que dar lucro aos acionistas, mas também garantir o direito de
operar. E é importante fazê-lo de forma correta, não só do ponto de vista de
HSSE (segurança), mas também de acordo com os nossos valores. Temos que
pensar a longo prazo, e não só no dia a dia. O Código de Conduta ajuda a
proteger os valores que criamos para os acionistas.”
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Parque das Conchas extrai
primeiro óleo da Fase 3
Planejamento, comprometimento e
liderança. Essas foram as bases que
proporcionaram a entrega da Fase 3 de
Parque das Conchas (BC-10), o primeiro
campo em águas ultraprofundas da Shell
no Brasil, situado na Bacia de Campos, no
Estado do Espírito Santo. No dia 10 de
março, a companhia começou a colher os
frutos do trabalho realizado ao longo de
quase três anos: foi extraído o primeiro
óleo da Fase 3, mais de um mês antes da
data prevista.
O óleo foi produzido a partir de Massa 1
(ME-2W), o primeiro dos cinco novos
poços produtores dos reservatórios de
Massa e O-South. A Fase 3 de BC-10 é o
primeiro projeto de águas profundas a
entregar, em 2016, produção adicional ao
Grupo Shell. Nessa nova fase, a
expectativa é produzir um volume médio
de 20 mil barris de óleo equivalente por
dia. “O time focou em entregar o projeto
com excelência, gerenciando riscos e
oportunidades. Todos falavam a mesma
língua em relação à segurança e por isso
tivemos uma performance excelente
também nesse quesito. Graças ao escopo
bem definido, continuidade e à
padronização, essa nova fase vai
proporcionar uma produção adicional ao
campo de BC-10 com um investimento
bem abaixo do esperado. Conseguimos
reduzir em 27% o orçamento inicial”,
comemora Jeanne-Marie Leblanc, gerente
da Fase 3.
Parque das Conchas é um dos principais
projetos do Grupo Shell no mundo. No
ano passado, o bloco atingiu a marca de
100 milhões de barris de óleo
equivalente extraídos (boe) desde 2009,
quando a Fase 1 entrou em operação.
Operado pela Shell (50%), em parceria
com ONGC (27%) e QP (23%), BC-10
tem vida útil até 2034.
Construção complexa
No ano passado, o consórcio se dedicou à
campanha de instalação da infraestrutura
submarina que conecta o FPSO Espírito
Santo aos poços produtores, localizados
sob uma lâmina d’água de 1.800 metros.
Foram utilizados mais de 25 quilômetros
de tubos de perfuração.
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Números
da Fase 3

5,3 milhões
de horas trabalhadas

Mais de

3.500 pessoas envolvidas

9
embarcações
trabalhando para o projeto

83

Goal Zero Heroes

25km

Mais de
de tubos de perfuração

Produção
turbinada
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Alguns dos Goal
Zero Heroes
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Em novembro, começou o processo de comissionamento da
infraestrutura submarina ao FPSO. A etapa foi desafiadora e cheia de
surpresas, mas um planejamento detalhado e reuniões semanais de
tomada de decisão asseguraram o êxito da tarefa, segundo David
Dutsch, gerente de Integridade Submarina da Shell Brasil:
“Para gerenciar a complexidade dessa fase do projeto, foi preciso
muito trabalho em equipe e um alto nível de coordenação e
cooperação. Conseguimos maximizar o uso da estrutura original da
plataforma. Explorar campos em águas ultraprofundas é um grande
desafio técnico para o mercado, e nosso desempenho em BC-10 tem
demonstrado a capacidade da Shell como operadora. ”
Timothy Colwell, gerente de Operações, enaltece a integração da equipe:
“Fazíamos reuniões constantemente para seguir o planejamento e tomar
as melhores decisões tanto para o ativo quanto para o projeto. Como
temos uma limitação de pessoas offshore, precisávamos definir o que seria
feito e as prioridades. Não perdemos, em momento nenhum, o foco em
entregar o projeto. Por isso, conseguimos adiantar o cronograma. ”
Para aumentar o número de trabalhadores no FPSO Espírito Santo, uma
expansão nos dormitórios permitiu adicionar 20 leitos, o que elevou a
capacidade para 136 pessoas. “Não se pode fazer tudo porque os lugares
no FPSO são limitados. A expansão facilitou muito o trabalho da Fase 3 e
foi essencial para entregarmos esse resultado, pois pudemos contar com o
trabalho de mais gente offshore”, destaca o gerente de Desenvolvimento
de BC-10, John Boyd-Gorst.
Boyd-Gorst considera “fantástico” o resultado obtido apenas 32 meses
após a decisão final de investimento. Um dos ingredientes para esse
sucesso, segundo ele, foi a continuidade da Fase 2 para a Fase 3:
“A infraestrutura da Fase 3 é extremamente complexa, porque são sete
novos poços – cinco produtores de óleo e dois injetores de água. Os
tie-backs também são muito longos, alguns com até 12 quilômetros de
comprimento. Mas temos um time muito experiente, e a Fase 2 nos
proporcionou muito aprendizado”.

Operação sem deslizes

“Costumo dizer que eu tinha a maior equipe do projeto, pois todas as
pessoas trabalhavam comigo”. A declaração do gerente de HSSE da Fase
3, Vinícius Rodrigues, dá o tom do comprometimento com as normas de
segurança. Em 5,3 milhões de horas trabalhadas, com mais de 3.500
pessoas envolvidas, houve apenas dois incidentes: lesões em mãos,
felizmente sem consequências graves.
“Tivemos nove embarcações realizando atividades consideradas de alto
risco, como movimentação e instalação de cargas pesadas e testes de alta
pressão. Reforçamos a mensagem da segurança com visitas que resultavam
em uma nova campanha a cada três meses, baseadas na atividade de
maior risco naquele período. O cuidado com as mãos foi trabalhado de
forma massiva e os incidentes não ocorreram mais”, explica Rodrigues.
O gerente de HSSE atribui o resultado ao desempenho impecável da
equipe em segurança, e garante que essa marca estará presente até o
fim do projeto:

“A expectativa é uma só: só aceitamos terminar as operações com zero
incidente ou acidente. Até agora, houve o comprometimento de todas as
pessoas com a segurança e isso não vai mudar. Com uma equipe dessas,
meu trabalho fica fácil. É muito bom celebrar o sucesso. ”
Heróis da Fase 3
Uma novidade foi a iniciativa Goal Zero Hero, reconhecendo atitudes
fundamentais para manter a segurança do projeto. Ao todo, 83
pessoas receberam a moeda da campanha, tornando-se “heróis”
graças à qualidade da intervenção.
“As pessoas se sentem orgulhosas ao serem reconhecidas por
atitudes que tomaram em relação à segurança. Sempre
entregávamos a moeda na frente de toda a equipe, para servir de
estímulo. Havia uma expectativa muito grande de fazer o trabalho
bem feito”, lembra Rodrigues.
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Especial

Nº 400

História

‘Notícias Shell’
chega à 400ª edição
Em outubro de 1940, era publicada a
primeira edição da revista da Shell, à
época chamada “Boletim Shell
Energina”. Hoje, mais de sete décadas
depois, chegamos ao 400º capítulo
dessa história. Nesse período, muita
coisa mudou – nome, formato,
conteúdo, tipo do papel – mas este
continua sendo um importante
registro histórico da companhia, da
dedicação de seus funcionários e dos
costumes da sociedade.
Nesses 76 anos, o mundo passou por
muitas transformações, noticiadas pela
publicação. Fatos da Segunda Guerra
Mundial, inflação desenfreada e
adoção do Plano Real, títulos na Copa
do Mundo, pesquisas sobre Aids,
inclusão da mulher no mercado de
trabalho, premiações culturais e muitos
outros assuntos foram destaque.
“A ‘Notícias Shell’ mostra a evolução da
empresa no Brasil. Hoje em dia, temos
muitos recursos para armazenar dados
e imagens, mas, antigamente, a
memória das empresas estava no papel.
É muito importante termos mantido essa
continuidade da publicação”, avalia a
jornalista Claudia Moretz-Sohn,
gerente de Comunicação Interna e
editora da revista.
Com 30 anos de experiência em redações
e há quatro comandando a “Notícias
Shell”, Claudia fala sobre a diferença na
produção de conteúdo. “Em uma revista
corporativa, você tem a preocupação
adicional de gerar valor, pois está
construindo a história da empresa. Mas o
compromisso com a precisão dos fatos é o
mesmo de um jornal, revista ou TV.
Quando você conta uma história, tem que
ser como ela é”, diz.
Editora da revista entre 2003 e 2006, a
gerente de Comunicação Corporativa
da Shell, Simone Guimarães, conta a
experiência que mais a marcou nesse
período. “Eu gostava de trazer uma
perspectiva externa, como na série de
artigos elaborados por acadêmicos e
representantes de ONGs. A revista é
um importante canal de comunicação
com diversos públicos, pois os mantêm
atualizados em relação às atividades
da empresa”, diz.
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A evolução
do nome
O “Boletim Shell Energina” era bimestral e cobrava
seis mil réis por semestre a título de assinatura. Em
1945, a palavra “Energina” foi suprimida do nome
da publicação, que três anos depois passou a se
chamar “Revista Shell”.
Entre 1951 e 1954, a publicação era acompanhada
do encarte “Família Shell”, que trazia informações
sobre funcionários e passou a circular
separadamente em 1955. Em abril de 1968, foi
adotado o nome “Notícias Shell”, mantido até hoje.

Reportagens comemorativas do
primeiro e do segundo
aniversários da “Notícias Shell”
e edição especial do número
200, de março de 1985
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documentada
As primeiras edições: números
1, 7 e 9, respectivamente

BraSil
Shell 100 aNoS No BraSil

NS

Shell WorlD - encarte especial no 2

A companhia comemora sua
presença no país. Ao lado, capas
especiais de 80, 90 e 95 anos da
Shell no Brasil e a série
comemorativa do centenário,
publicada em 2013
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Especial

Nº 400

A primeira e a última capa
do ano de 1994: inflação
e adoção do Plano Real,
respectivamente

Primeira edição
do programa
Iniciativa Jovem,
que completa
16 anos

A inclusão das
mulheres no mercado
de trabalho sempre foi
valorizada pela Shell
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Início da produção dos campos
Bijupirá & Salema, em 2003
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Os funcionários sempre foram lembrados e
homenageados nas páginas da revista

Prêmio Shell de Teatro, que está em sua
28ª edição, e Prêmio Shell de Música
Brasileira foram destaques
A publicação noticiou fatos
históricos no país e no mundo.
Em sentido horário:
inauguração do Jardim
Zoológico do Rio de Janeiro,
com presença do então
presidente Getúlio Vargas;
sistema de oleodutos portáteis
desenvolvido pela Shell
durante a Segunda Guerra
Mundial; mensagem do
gerente-geral, J. C. Reed,
sobre as batalhas;
homenagem aos funcionários
que perderam a vida no front;
comemoração do centenário
da perfuração do primeiro
poço petrolífero do mundo, em
1859, na Pensilvânia (EUA); e
especulações sobre como seria
o automóvel do pós-guerra

BRaSiL

Mobilidade urbana foi o
tema de capa da última
edição da “Notícias
Shell”, mas o assunto é
abordado pela
companhia há décadas

NS

SHELL WORLD out/Dez 2015

DeSafioS Da

mobiliDaDe

enContro shell de
inovação aborda
o transporte nas
Cidades do futuro

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
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Cultura
28ª edição do Prêmio Shell de
Teatro reconhece profissionais
DA ARTE no Rio e em São Paulo
Nascida em 16 de outubro de 1929, Arlette
Pinheiro Esteves da Silva casou-se em 1953, teve
dois filhos e dedicou sua vida ao trabalho. Na
noite de 15 de março, ela subiu ao palco para
receber uma homenagem pelas sete décadas de
dedicação à arte, na 28ª edição do Prêmio Shell
de Teatro do Rio de Janeiro.
Aplaudida de pé por toda a plateia, Fernanda
Montenegro, como Arlette tornou-se conhecida no
mundo todo, relembrou um pouco sua trajetória e seu
trabalho nos palcos ao lado do marido, Fernando
Torres, falecido em 2008. A atriz também comemorou
o espaço conquistado e ocupado por atores mais
velhos. “Sempre há um grande papel para uma
velhinha ou para um velhinho”, brincou ela, que
afirmou desejar chegar ao patamar de Bibi Ferreira
– que, aos 94 anos, continua em plena atividade.
“Essa noite é muito especial. Só nós aqui presentes
sabemos o que o teatro é para o homem, só nós sabemos
que o mundo depende, vive e é resultado dessa arte. Se
temos um prêmio nesta categoria há 28 anos no Brasil, é
algo muito representativo. Por isso, gostaria de
agradecer à Shell”, enalteceu a homenageada.
Premiação carioca
A atriz Laila Garin – ganhadora do Prêmio Shell de
Teatro de Melhor Atriz no Rio de Janeiro em 2014, ao
interpretar a cantora Elis Regina no espetáculo “Elis, a
musical” – foi a mestre de cerimônias de ambas as
premiações, no Rio e em São Paulo. Além da
homenagem a Fernanda Montenegro, a noite carioca
se destacou pela premiação de peças inovadoras.
“É interessante observar que o prêmio não tem medo
de fugir do tradicional e premiar pessoas que tentam
inovar e ousar”, disse Leíse Duarte, gerente de
Investimentos Sociais da Shell. “Os jurados estão
sempre observando os grupos de base do teatro e
quem apoia a formação desses profissionais. Isso é
muito positivo, pois mostra nosso comprometimento
em tentar oxigenar a cena teatral, sem preconceito
com o novo”, observou.
“Caranguejo overdrive” foi o grande vencedor do
prêmio no Rio, levando a estatueta nas categorias
Autor, Direção e Atriz. O autor Pedro Kosovski
ressaltou que a obra consagra trajetória da Aquela
Cia de Teatro:
“Não é um trabalho isolado porque vem dentro de
um lastro, de uma pesquisa de linguagem. O
processo de criação se deu com a colaboração de
um grupo de atores muito engajados e potentes. A
peça toca em temas emergentes, que precisam ser
debatidos”, comentou.
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02

04

Por trás
da coxia

05

01. Os ganhadores do Rio de Janeiro
02. Pedro Kosovski e Matheus Macena,
respectivamente autor e ator de
“Caranguejo overdrive” 03. Paulo César
Medeiros levou para casa o prêmio de
Iluminação pela peça “A Santa Joana dos
matadouros” 04. A atriz Carolina Virguez,
consagrada pela atuação em “Caranguejo
overdrive” 05. A atriz Laila Garin no evento
do Rio de Janeiro
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Cultura

01. Lázaro Ramos conversa com o casal Tarcísio
Meira e Glória Menezes 02. O vencedores em São
Paulo 03. Tarcísio Meira foi premiado como melhor
ator 04. Elenco da peça “Um bonde chamado desejo
05. A atriz premiada Maria Luisa Mendonça pela
peça de Tennessee Williams 06. A atriz Thaís Araújo

01

03

“Caranguejo overdrive” conta a história
dos manguezais cariocas e traz
referências ao cantor e compositor Chico
Science e ao geógrafo Josué de Castro,
ativista brasileiro no combate à fome. A
atriz Carolina Virguez, premiada por sua
atuação na peça, falou sobre a estética
inovadora do projeto:
“A peça tem uma montagem bastante
contemporânea, com uma dramaturgia
fragmentada, na qual várias cenas
acontecem simultaneamente. É uma crítica
à sociedade atual, sem um foco específico,
é tudo ao mesmo tempo agora. Não
houve um processo de criação de
personagens propriamente dito, pois o
caranguejo migra por todos nós, no
sentido de que todos somos um pouco
caranguejo, vivemos da lama e nos
alimentamos dos resíduos dos outros.”
As produções “Krum” e “Salina – a última
vértebra” receberam dois prêmios cada:
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Ator e Cenário e Figurino e Inovação,
respectivamente. Paulo Cesar Medeiros
levou o prêmio de Iluminação pelo
espetáculo “A Santa Joana dos
matadouros”, e Nei Lopes foi consagrado
pela música da peça ”Bilac vê estrelas”.
Na terra da garoa
Em São Paulo, “Um bonde chamado
desejo” foi premiado em três das quatro
categorias em que concorreu: Direção,
Atriz e Cenário. Na nova montagem do
clássico de Tennessee Williams, a atriz
Maria Luisa Mendonça vive Blanche
DuBois, uma professora falida e em
estado de permanente delírio. Na trama,
ela vai morar de favor na casa da irmã,
Stella, onde trava uma batalha cheia de
tensão sexual com o cunhado, que decide
investigar o passado dela.
O diretor Antunes Filho foi
homenageado por seu papel na
formação de profissionais da área.

05

Outro destaque foi o prêmio de Melhor
Ator, recebido por Tarcísio Meira, que,
depois de duas décadas longe do
teatro, deu vida ao personagem Sir, em
“O camareiro”. Em discurso
emocionado, ele afirmou que, apesar
do hiato, jamais esteve longe dos
palcos. “Nestes 50 anos, eu e alguns
colegas nos empenhamos bastante para
fazer um teatro popular na TV porque
realmente acredito que a novela pode
ser um espetáculo da melhor
qualidade”, disse.
Outros ganhadores do Prêmio Shell de
Teatro de São Paulo, no dia 22 de março,
foram Vinicius Calderoni, como autor de
“Ãrrã”; Wagner Pinto, pela iluminação
de “A máquina Tchekhov”; e Babaya e
Marco França pela música de “A
tempestade”. O prêmio de Inovação foi
para o Núcleo de Dramaturgia SESI –
British Council, pelo estímulo à formação
de novos dramaturgos.

06
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Tradição cultural

Em sua 28ª edição, o Prêmio Shell de Teatro é um dos mais
tradicionais e consagrados do Brasil e sobreviveu sem interrupções
aos diversos períodos políticos e econômicos do país. Guilherme
Monsanto, gerente de Relações com a Imprensa da Shell Brasil, falou
da relevância da premiação para a companhia e para a sociedade:
“Há 103 anos no Brasil, a Shell tem uma longa tradição de
patrocinar projetos culturais. O prêmio já passou por vários ciclos
econômicos do país e sobreviveu. Nossa intenção é que ele tenha
vida ainda mais longa, pois já construiu reputação e história. Ele é
esperado pela crítica, pela classe artística e pelo público em geral”.
Para escolher os profissionais consagrados a cada ano nas nove
categorias – Autor, Direção, Ator, Atriz, Cenário, Figurino,
Iluminação, Música e Inovação – a Shell conta com a experiência de
um júri formado por críticos, professores, diretores e cenógrafos. De
acordo com o regulamento, a cada dois anos deve haver uma troca
no time de jurados. Neste ano, o diretor do grupo AfroReggae, João
Madeira, se despediu do grupo e foi lembrado na premiação
carioca. Ana Luisa Lima, ex-secretária de Cultura do Rio de Janeiro,
participará a partir da 29ª edição.
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brasileiro tipo exportação

Das
ArÁbias
Conte sua trajetória na Shell e como surgiu a
oportunidade de trabalhar fora.
Ingressei na Shell em fevereiro de 2008, no departamento de Meio
Ambiente, na Gerência de HSSE, Upstream Americas. Fui contratado
para o cargo de Environmental Advisor e era responsável pela
manutenção da licença de operação da atividade de produção de
BC-10. A Shell tem um ótimo programa de carreira. Somos incentivados
a buscar novas oportunidades, até mesmo em outros segmentos do
negócio da empresa, que foi o meu caso. No ano passado, me
candidatei à vaga que atualmente ocupo, de Environmental Specialist
em uma planta de Gás Natural Liquefeito em Omã.
Como sua família reagiu?
A família apoiou a decisão. O segmento de petróleo e gás passa por
um momento delicado e eu não poderia recusar uma oportunidade de
crescimento profissional e pessoal. Apesar de eu ter vindo sozinho, a
tecnologia encurta muito a distância e facilita o contato com os amigos.
Como é a experiência de morar em outro país?
É uma oportunidade de conhecer outra cultura, saber o que o povo
pensa da nossa e ter a chance de avaliar de fora como é viver em seu
próprio país. Já havia morado por dois anos na Nova Zelândia, então
sabia mais ou menos como seria. Mas nunca havia morado em um país
muçulmano, onde o Islã se confunde com o modo de vida da
população, com seus hábitos e seu lazer. Pessoalmente, morar e
trabalhar em Omã tem sido um grande aprendizado, principalmente no
exercício da resiliência e na superação das dificuldades do dia a dia.
Como é viver em um país com regime monárquico?
Como o regime monárquico em Omã é absolutista, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário estão sob o controle do sultão Qaboos bin Said
al Said. Percebe-se que a obediência ao sultanato precisa ser levada
em consideração, além do controle sobre os meios de comunicação e as
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mídias digitais. Eu diria que, para um expatriado, a vida em Omã
torna-se restrita mais pela influência do Islã do que pelo regime
monárquico e seus controles. Os omanis têm uma certa admiração e
gratidão pelo sultão Qaboos pelas oportunidades de crescimento que
ele vem proporcionando desde 1970.
Você aderiu aos hábitos religiosos dos muçulmanos?
Ser muçulmano não é simplesmente proclamar-se como tal e passar a
frequentar uma mesquita. Para aderir aos hábitos religiosos seria preciso
abraçar a fé islâmica, ou seja, uma total transformação na forma de se
relacionar, de se comportar, com você mesmo e com os demais, de se
vestir, além de rezar cinco vezes ao dia. Tenho estudado um pouco sobre
a religião, quebrando alguns preconceitos e conhecendo mais sobre o
Islã, mas não vou aderir aos hábitos muçulmanos.
A partir do momento em que optei por ser expatriado em um país
islâmico, veio no pacote uma nova rotina. Por exemplo, como sextafeira é o dia mais importante da semana para o muçulmano em relação
à oração, o fim de semana é sexta e sábado. Assim, as famílias podem
ficar em casa ou ir à mesquita na sexta-feira sem comprometer a
semana de trabalho, que vai de domingo a quinta.
Sou acordado todo o dia às 5h com a primeira das cinco chamadas
para as orações diárias. A cada oração, é feito um anúncio em forma
de cântico por um autofalante, lembrando do horário da oração.
Como Sur tem praticamente uma mesquita em cada quarteirão, já dá
para imaginar a cantoria.
O povo de Omã normalmente é descrito como
hospitaleiro e acolhedor. Você notou isso?
De imediato, nota-se que todos são muito receptivos, havendo até um
pouco da descontração do brasileiro. A hospitalidade é mais entre os
homens, pois há uma clara divisão entre a relação homem e mulher. À
exceção do marido ou de um parente homem, nenhum outro homem
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O engenheiro Leonardo Bravo
não pensou duas vezes diante da
oportunidade de crescimento
profissional. Fez as malas e
mudou-se para um país
completamente diferente, onde a
religião predominante é o
Islamismo. Desde fevereiro deste
ano, mora em Omã, na Península
Arábica, e é o único brasileiro na
cidade onde vive, Sur. Leonardo
precisou alterar alguns hábitos,
mas o saldo da experiência é
muito positivo.

Nome completo: Leonardo Bravo de Martins Bastos
Idade: 42 anos
Local de Nascimento: Rio de Janeiro
Residência atual: Sur (Omã)
Formação acadêmica: Engenheiro Civil e de Segurança
do Trabalho e mestre em Planejamento Ambiental
Cargo: “Environmental specialist”, na Oman LNG
Idiomas: Português, inglês, espanhol, francês e
aprendendo árabe
Onde já morou: Rio de Janeiro, Nova Zelândia e Macaé

pode, de livre iniciativa, estender a mão para cumprimentar uma
mulher omani. Caso ela queira, ela o fará. Abraços e beijo no rosto,
nem pensar!
Alguns hábitos, como comer com a mão, são estranhos
à cultura brasileira. O que mais chamou sua atenção?
Certamente, a maneira como a religião dita o modo de vida do
omani é algo que chama muita atenção. Quanto ao hábito à mesa,
quase todos os omanis e indianos que vejo em restaurantes em Sur
não usam talheres. Eu não mudei meus hábitos, mas quando vou a
algum restaurante sigo a maioria: se usarem as mãos, abandono o
garfo e a faca.
Teve algum choque cultural?
Isso existe a partir do momento em que você é forçado a deixar sua
cultura de lado e passa a viver uma outra. Como aqui eu convivo com
outra cultura islâmica, não a vivo, acho que consegui até o momento
minimizar o impacto. Há uma tolerância muito grande da parte dos
muçulmanos com relação ao modo de vida dos expatriados.
Omã é considerada um oásis no deserto. Você já teve
tempo de conhecer as belezas naturais do país?
Omã tem um ecossistema típico chamado de Wadi, que são oásis. Já
fui a um e realmente é muito bonito. Atravessei também um trecho de
deserto com colegas do trabalho.
A alimentação árabe é bastante distinta da
brasileira, cheia de especiarias e pratos típicos.
Como foi essa adaptação?
Até o momento, não fui apresentado a nenhum prato exótico.
Come-se muito arroz, atum, frango e carneiro, com muitos
condimentos e tâmaras. O shawarma, espeto de carne de cordeiro ou
frango prensado, é muito comum também.

E no que diz respeito aos trajes? Que diferenças são
mais gritantes?
Apesar de não ser obrigatório vestir-se assim, a maioria dos omanis
usa uma roupa branca chamada dishdasha. As mulheres omanis
precisam usar a abaya, um longo vestido preto com a cabeça
coberta por um xale. Algumas mulheres são adeptas da burca,
cobrindo o rosto todo com um véu, que deixa somente os olhos à
mostra. Em público, o traje é obrigatório, inclusive para passear na
beira da praia.
Há muitos expatriados na cidade onde você mora?
Como a diferença cultural entre essas pessoas impacta
no cotidiano dentro da empresa?
Na Oman LNG, somos 20 expatriados. A convivência é muito boa,
tanto no trabalho quanto fora da empresa. Estar longe do seu país faz
com que o expatriado mapeie bem seu espaço e seus limites, além de
medir palavras e ações. Dessa forma, o impacto é positivo, com uma
troca de cultura e experiências.
A comunidade brasileira é grande? Você tem contato
com brasileiros?
Somos aproximadamente 300 brasileiros registrados no consulado,
sendo a maioria moradores de Muscat e de Sohar. Em Sur, eu sou o
único brasileiro e bem provavelmente o único representante das
Américas do Sul e Central. Tenho contato com alguns brasileiros que
vivem em Muscat pelas redes sociais e telefone.
Do que você mais sente falta do Brasil?
Da família, da namorada, dos amigos e da comida.
O que indicaria a um turista?
Alugar um 4x4 e conhecer Omã.
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Empreendedorismo

Selo
legal
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Participantes do Iniciativa
Jovem chegam ao fim do
programa com atestado
de sustentabilidade
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02

01
01. Leíse Duarte e a empreendedora
Luana da Souza Martins Génot, da ID_BR
02 e 03. Os selos e os empreendedores
homenageados pelo Iniciativa Jovem

03

Consumidores exigentes, empreendedores conscientes.
A frase acima poderia ser o slogan da etapa final do Iniciativa
Jovem (IJ): a entrega do Selo de Empreendimento Sustentável.
Todos os participantes do programa aprovados na auditoria final
recebem o selo e passam a integrar a Rede de Empreendimentos
Sustentáveis Iniciativa Jovem. O certificado – que precisa ser
renovado todo ano para que o empreendedor continue a fazer
parte da Rede – atesta que o negócio cumpriu os requisitos
básicos de sustentabilidade estabelecidos pelo programa.
O número de contemplados com o selo vem aumentando
progressivamente. Neste ano, em um evento no dia 19 de janeiro,
foram selados 31 empreendimentos e 23 tiveram o certificado
renovado. “O público começa a ver a importância de apoiar e
consumir produtos e empresas com processos sustentáveis e
também de exigir isso. A demanda existe, e o empresariado jovem
está atendendo”, afirma a gerente de Investimentos Sociais da
Shell, Leíse Duarte.
Glauco Paiva, gerente executivo de Assuntos Externos da Shell,
acrescenta outro aspecto. Para ele, o empreendedorismo está

na veia da chamada Geração Y. “Eles já vêm de berço
sabendo que o negócio próprio é um caminho possível. É
diferente de quem passou dos 40 e empreende
por necessidade.”
Jovens com boas ideias, espírito empreendedor e inovação no
sangue encontram lugar no IJ. Carolina Oliveira, umas das seladas
da noite, é um desses casos. Dona da Drama Queen Acessórios,
cuja matéria-prima são materiais reutilizáveis como a madeira,
decidiu lançar a própria marca devido ao desconforto com o
sistema de produção da indústria têxtil. “Eu não acreditava em
criar uma coleção, gerar consumo e descarte absurdos, depois ter
outra coleção e assim continuar o ciclo. Então, decidi abrir meu
próprio negócio sustentável”, conta.
O mais antigo empreendedor do Iniciativa Jovem “resselado” e
um dos maiores exemplos de sucesso do programa é Fábio
Lewin, dono da Coco Legal. Ele diz que a Rede é a semente de
um ambiente profissional mais colaborativo. “Estar em contato
com os mentores e com os outros empreendimentos, trocar
figurinhas e criar relacionamentos gera crescimento”, afirma.
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safety day

Busca
implacável
Safety Day comemora
uma década de cuidados
com a segurança

Em primeiro lugar, segurança. Em segundo,
segurança. Em terceiro, segurança.

importamos”, com foco na segurança de
pessoas e processos e nas estradas.

O tema sempre foi uma das prioridades da
Shell. E ganhou ainda mais importância há
dez anos, quando o Grupo criou o Safety
Day. Uma vez por ano, toda a companhia
dá uma pausa nas atividades para refletir
sobre o assunto e engajar o time. Em 2016,
o Safety Day teve uma novidade: a
participação do staff da BG, recémadquirida pelo Grupo Shell.

“Quando você está com a cabeça focada no
cuidado consigo mesmo e com os outros,
consegue enxergar a possibilidade de riscos
de uma forma mais estruturada. Queremos
incutir essa atenção nas mentes e nos
corações de todo o time”, diz o presidente
da Shell Brasil, André Araujo, que
participou de diversas sessões na sede da
Shell, na Barra da Tijuca: “É um momento
em que se cria um ambiente coletivo para
discutir segurança e trocar experiências. No
Brasil e no mundo, o ambiente externo
inspira incerteza, insegurança e
volatilidade. Nada mais importante do que
lembrarmos que temos sim muitas coisas
para entregar, mas que a segurança vem
sempre em primeiro lugar”.

Foram realizadas, ao todo, mais de 60
sessões em diferentes equipes, com a
participação de mais de duas mil pessoas
– entre funcionários, estagiários e
contratados – nos escritórios, na fábrica de
lubrificantes, nos FPSOs e nas bases de
logística. O tema de 2016 repetiu o de
2015: “Goal Zero – Porque nos

Shell World brasil | notícias shell

33

Funcionários, contratados e estagiários
participaram das sessões na sede, que
tiveram também a participação do
presidente da Shell Brasil, André Araujo

Olimpíadas da Segurança

Para celebrar os dez anos de Safety Day e incentivar intervenções dentro e fora do ambiente de trabalho, a Shell
organizou as Olimpíadas da Segurança. Uma comissão escolheu as cinco melhores intervenções e premiou os autores com
mochilas e ingressos para eventos dos Jogos Olímpicos de 2016.
Para a seleção, foram consideradas a abordagem utilizada, a ação imediata tomada e sua potencial consequência. Ao
todo, foram enviadas mais de 50 intervenções. Veja abaixo a lista de ganhadores:

1º lugar: Maurício Araujo (FPSO Fluminense – Modec) – dois ingressos para a final do futebol masculino
2º lugar: Sérgio Araujo (FPSO Espírito Santo – SBM) – dois ingressos para atletismo masculino e feminino
3º lugar: Maurício Green (Ventura) – dois ingressos para basquete masculino (primeira fase)
4º lugar: Rodrigo Bertoso (Ventura) – mochila das Olimpíadas
5º lugar: Bruno Abade (fábrica de lubrificantes) – mochila das Olimpíadas
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nos faz refletir sobre situações de
risco que muitas vezes acabamos
banalizando. Além disso, o Safety
Day nos faz parar para pensar
sobre o que podemos fazer de
melhor para alcançarmos juntos o
Goal Zero, no ambiente de
trabalho e também com nossas
famílias e amigos”.
Murilo Medeiros, geólogo

O VP Brazil, German Burmeister,
fez a abertura do Safety Day para
os funcionários do Centro

Marcelo Menicucci, gerente
Comercial e de Novos Negócios

Combinação segura
O Safety Day foi uma novidade para os
funcionários da BG, recém-adquirida pela Shell.
No escritório da empresa, no Centro do Rio, mais
de 250 pessoas participaram das sessões ao longo
do dia. Foi uma troca enriquecedora: funcionários
da Shell estiveram na BG e vice-versa. A abertura
do Safety Day ficou a cargo do VP Brazil, German
Burmeister. “Todos temos nossa jornada pessoal em
segurança, e é nossa responsabilidade transmitir
nosso aprendizado para os outros”, diz ele.
A simbiose entre as duas culturas no quesito
segurança ficou clara para todos os participantes,
segundo o gerente de Resposta a Emergência da
Shell e coordenador do Safety Day no Brasil,
Daniel Ribeiro.
“Buscamos a integração dos times e ficamos
satisfeitos com a forma como a BG compartilha
valores e princípios de segurança. Segurança é um
processo contínuo, precisamos da inquietude para
buscar novas soluções a todo momento”, declarou.
Os depoimentos a seguir mostram como foi a
experiência na BG:
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“Tive a oportunidade de participar do
Safety Day enquanto trabalhava na
Shell, e depois, de eventos semelhantes
na BG. Para mim é muito gratificante,
neste retorno à Shell, constatar o
profundo alinhamento das culturas de
HSSE entre ambas as organizações
que, agora, se combinam. Este evento
foi muito importante, pois tivemos a
oportunidade de receber alguns
colegas da Barra em nossas reuniões.
Ficou claro para mim que falamos a
mesma língua”.
Mariana Felix, engenheira
de produção
“O Safety Day teve um impacto
muito positivo, principalmente para
nós, que fazemos parte de um ativo
não operado. Foi muito enriquecedor
poder trocar experiências sobre
Segurança de Processos com colegas
que trabalharam diretamente com
operações e ver que disseminar a
cultura de segurança é realmente
uma questão de proteção à vida. A
ação é extremamente poderosa, pois

“Foi interessante participar do Safety
Day, pois segurança é um assunto que
deve sempre ser discutido,
principalmente na área de óleo e gás,
que envolve muitos riscos. Na minha
sessão, discutimos sobre segurança
no trânsito, uma atividade comum em
nosso dia a dia. Foi muito importante
refletir sobre nossas atitudes, como
motoristas e como pedestres. A
mensagem que fica desse dia é que
não podemos admitir que um
funcionário saia de casa para
trabalhar e não volte”.
Marta Salomon, gerente de
Tecnologia da Informação
“Segurança é um fator fundamental
na vida de cada um de nós e de
nossas famílias. A empresa parar
por um dia para pensar e
discutir o tema demonstra o
comprometimento e a importância
que a segurança tem para a Shell.
Foi muito bom participar deste dia
em que os escritórios estavam
alinhados e focados no objetivo do
Goal Zero. Particularmente, as
discussões do grupo de TI foram
extremamente positivas, pois
aprendemos um pouco mais a
reforçar a cultura de segurança”.
Monica Kauffman,
Chief Counsel
“Achei a organização muito boa e
com mensagens claras. A
participação das empresas
combinadas se deu de forma
bastante tranquila, com intenso
engajamento dos participantes,
tendo em vista a forte cultura das
duas empresas na área de HSSE”.
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A importância
da segurança
do trabalho
nas operações
Marlise de Matosinhos Vasconcellos
Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho e Terceira
Diretora Financeira do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ)

A Segurança do Trabalho tem
posição decisiva nas ações
preventivas empreendidas no
cotidiano das empresas e
representa uma conquista
relevante para a proteção
da saúde e da vida
dos trabalhadores.
Segundo o diretor-geral da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), Guy Ryder, “o
Brasil contribui significativamente
para a estatística mundial com
seus mais de 700 mil acidentes e
adoecimentos em consequência
do trabalho por ano. O país é o
quarto colocado no ranking
mundial. Uma das medidas para
alcançar a meta de eliminar
acidentes graves e fatais é
investir em prevenção, o que se
traduz em fiscalização
preventiva e em campanhas de
conscientização para
trabalhadores e empregadores.
Dessa forma, o país estará
criando, para gerações futuras,
uma cultura de prevenção capaz
de reverter esse quadro”.
A OIT define como Cultura de
Segurança de um país o respeito
ao direito à segurança no
ambiente de trabalho, devendo os
governantes, os empregadores e
os trabalhadores participarem
ativamente na defesa, e o princípio
da prevenção deve ser acordado
com mais alta prioridade.
A Cultura de Segurança do
Trabalho deve ser baseada no
planejamento racional e em
uma gestão lógica, com os
principais objetivos:
Conhecimento dos riscos
envolvidos em todas
as operações;
Promoção e conhecimento
necessário para eliminação
e/ou redução de tais riscos
até um nível aceitável, sem
prejuízo ao colaborador;
Habilitação e treinamento
dos colaboradores com
ferramentas, técnicas e
equipamentos de suas
atividades, e o cumprimento
de suas responsabilidades
em relação à saúde e
segurança do trabalho;

Atendimento à legislação,
às normas e aos acordos
aplicáveis às atividades
desenvolvidas e à proteção
da saúde e da segurança;
Conscientização, treinamento
e motivação de colaboradores,
visando a prevenir acidentes e
eliminar falhas.
As filosofias de operação – ou
princípios que guiam uma
conduta interna da organização,
bem como seu relacionamento
com o mundo externo – são os
valores fundamentais para a
implantação da Cultura de
Segurança do Trabalho. Esses
conceitos guiam as práticas e os
comportamentos de gerentes,
supervisores e trabalhadores,
como: envolvimento social,
justiça, confiança,
sustentabilidade, participação,
resiliência e flexibilidade,
desenvolvimento e crescimento.
Concluímos que as razões para
desenvolvimento de uma Cultura
de Segurança do Trabalho dentro
da empresa devem ser:
Desejo de ser uma organização
excelente e responsável;
Constatação de que pessoas são
o maior trunfo da organização
e, com isso, devem ser
protegidas quanto aos riscos;
Verificação de que muitas
atividades são informalmente
realizadas e a organização
deve usar isso para fortalecer os
procedimentos formais de SST;
Eliminação de
comportamentos que possam
causar acidentes, incidentes e
doenças do trabalho;
Reconhecimento de problemas
de desempenho em SST – como,
por exemplo, perda na
produção causada por
acidentes, menor produtividade
comparada à de concorrentes,
baixa moral dos trabalhadores,
sérios acidentes, entre outros.
A Cultura de Segurança é um
dos pilares do Sistema de Gestão
de Segurança e Saúde no
Trabalho, contribuindo para a
qualidade e melhoria das
condições laborais.
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