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Editorial
Mais uma vez, esta edição da Notícias Shell mostra que a empresa está em 
sintonia com a constante preocupação da sociedade civil, instituições e 
governos sobre o futuro energético do Planeta. 
Para demonstrar os esforços da empresa em satisfazer a demanda 
energética da maneira certa – com respeito pelas comunidades e pelo 
ambiente –, a Shell lança, entre junho e julho, a Campanha de Identidade 
Corporativa. A nova campanha é um convite a todos para participar da 
construção do novo futuro energético. 
Nesse cenário, o que não pode faltar é tecnologia de ponta. Um dos 
destaques da tecnologia da Shell é a sua parceria técncia com a Ferrari há 
mais de 60 anos. Nesta edição, você confere a primeira visita a uma 
plataforma do Felipe Massa, o piloto brasileiro da Ferrari na Fórmula-1. 
Lá, ele pôde conferir todo o processo de produção do petróleo. 
Em fevereiro deste ano, a Shell anunciou a assinatura de um memorando 
de entendimento com o objetivo de criar uma joint venture entre a Shell e 
a Cosan, empresa líder na produção de álcool combustível do Brasil e 
parceira da Shell na rede de distribuição de combustíveis e lubrificantes. 
De olho no mercado de automóveis flex que só faz crescer, a Shell 
desenvolveu o V-Power Etanol. Mais novo membro da família V-Power, o 
novo combustível veio para criar um segmento diferenciado em etanol, 
com um produto que atenda às demandas dos consumidores de 
automóveis com motores flex e traga os mesmos benefícios da gasolina 
V-Power. 
Ainda na linha de produtos para o mercado de carros flex, a Shell acaba de 
lançar o Shell Helix HX5 S. O novo lubrificante, desenvolvido 
exclusivamente para o mercado nacional, possui tecnologia semissintética 
e é indicado para motores que rodam com álcool combustível ou gasolina. 
E você vai ter a oportunidade de saber como foi a edição 2010 do Prêmio 
Shell de Teatro que completou 22 anos detectando a melhor expressão do 
cenário teatral. Atribuído a profissionais de nove categorias, no Rio e em 
São Paulo, ele tornou-se a premiação mais importante do País nessa área.

Boa leitura
O Editor
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JOgO RápIDO

Recorde na produção

Goal Zero 
Em janeiro deste ano, a área 
de Distribuição da Shell 
Brasil atingiu a marca de 
100 milhões de quilômetros 
dirigidos, sem acidentes 
fatais registráveis. Com esse 
índice, o recorde anterior, de 
83 milhões de quilômetros, 
foi superado. Dessa 
maneira, a Shell Brasil 
atingiu em 2009 o GOAL 
ZERO em acidentes fatais e 
apresentou os menores 
números de TRC (eventos 
registráveis com lesão, mas 
sem afastamento) e LTI 
(com afastamento) dos 
últimos anos. Os números 
apontam a eficiência do 
Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Saúde, 
Segurança, Segurança 
Patrimonial e Meio 

Ambiente (HSSE). O bom 
resultado reflete também a 
responsabilidade de todos os 
funcionários envolvidos no 
processo: 22 transportadoras 
contratadas, que englobam 
mais de 1,7 mil motoristas e 
1.040 veículos. 
Além disso, a Shell Brasil 
quebrou, em abril, o recorde 
de 524 dias sem acidentes 
fatais registráveis em 
Distribuição. Esta marca é 
muito importante, pois 
supera o último recorde de 
2006, levando em conta que 
o volume, as horas de 
exposição e  a 
quilometragem rodada 
cresceram devido ao 
aumento considerável de 
vendas que a Shell teve no 
período.

A área de Exploração e 
Produção (E&P) da Shell Brasil 
bateu recorde de produção: 102 
mil barris de petróleo por dia. 
No Parque das Conchas 
(BC-10), a produção diária 
chega a 74 mil barris, enquanto 
Bijupirá & Salema produz 28 
mil barris. Considerado um dos 
setores mais novos do Grupo 
Shell, o marco mostra o rápido 
desenvolvimento da área e 
antecipa o que se pode esperar 
para o futuro da E&P da Shell 
aqui no Brasil. O parque de 
Bijupirá & Salema foi a 
primeira área de desenvolvi-
mento nas águas brasileiras 
operada por uma empresa 
estrangeira, e começou sua 
produção em 2003. Já o Parque 
das Conchas possui quatro 

campos de extração, sendo seis 
poços no campo Ostra e mais 
dois novos no campo Argonau-
ta B-Oeste. O próximo passo 
para o desenvolvimento do 
BC-10, ainda este ano, é a 
ampliação do campo do 
Argonauta – O-Norte. 
Mostrando o compromisso do 
Grupo Shell com o meio 
ambiente, o local recebeu 
investimentos para o aproveita-
mento energético que permite 
reinjetar o excesso de energia 
produzida ao invés de queimá-
la, diminuindo o volume de gás 
carbônico (CO2) lançado na 
atmosfera. Para os próximos 
anos, a expectativa é que  o 
setor se expanda ainda mais, 
incluindo a exploração da 
camada do pré-sal. 

goal zero • recorde na produção • 1.900.000 litros 
parceria •  racing  festival • recorde na produção
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Desde 2007, a cidade mineira 
de Betim é parceira da Road 
Safety Partnership – GRSP 
(Parceria Mundial de 
Segurança Viária), ONG Suíça 
apoiada pela Shell em âmbito 
mundial. Desde então, o 
comprometimento da cidade 
com implementação de 
programas e políticas urbanas 
para redução do número de 
acidentes viários é crescente. 
Em fevereiro, em reunião 
realizada no Hospital de Betim 
– que recebe o maior número 
de vítimas de acidentes de 
trânsito na região – ficou 
decidido que os municípios 

que integram o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do 
Médio Paraopeba (Cismep) 
vão receber o apoio do PPS. 
Essa integração vai beneficiar 
outros 17 municípios da 
região e atender a mais de 1,3 
milhão de pessoas. Na 
América Latina, o Brasil foi o 
País escolhido para receber as 
ações do GRSP. Da rede de 
parceiros, fazem parte sete 
cidades indicadas pela Shell: 
Macaé (RJ), Jundiaí (SP), São 
José dos Campos (SP), Barueri 
(SP),  Betim (MG), Porto 
Alegre (RS) e Canoas (RS).

A nova competição idealizada e apadrinhada pelo piloto 
Felipe Massa já começou e promete proporcionar ainda 
mais emoção aos fãs de corrida no Brasil. O Racing 
Festival conta com o patrocínio da Shell, que também é a 
fornecedora oficial de combustível e lubrificantes do 
evento. O campeonato busca dar espaço a novos talentos 
e fazer a ponte entre o kart e as principais categorias de 
automobilismo do Brasil e do exterior. 
O Racing Festival tem a participação das classes Trofeo 
Linea, com veículos Fiat; Fórmula Future, destinado a 
pilotos recém-saídos do kart; e a 600 Super Sport, de 
motos. Os veículos das categorias Linea e Future correm  
usando o novo combustível aditivado V-Power Etanol, e 
as motos, a gasolina da família V-Power. 
As competições são realizadas em diferentes etapas. A 
primeira foi em maio, no Rio de Janeiro. As próximas 
acontecem em Londrina (PR), em julho; São Paulo, em 
agosto; Curitiba, em setembro; Brasília, em outubro; e 
Porto Alegre (RS), em dezembro.

1.900.000 litros

Parceria renovada e ampliadaRacing Festival

Em março de 2010, a 
Shell Brasil bateu um 
recorde de vendas em 
volume de lubrificantes: 
um milhão e novecentos 
mil litros. O resultado 
representou claramente 
um marco na retomada 
do negócio de 
lubrificantes no canal 
varejo e um crescimento 
de quase 40% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior, graças a um 
esforço entre equipes de 

vendas e de marketing que 
conseguiram de forma 
integrada desenvolver e 
implementar ações 
vinculadas ao incremento 
de volume, superando o 
plano proposto para o 
mês. 
A ação promoveu a venda 
de um pacote especial de 
lubrificantes, baseado na 
família Shell Helix, 
vinculado ao novo 
mobiliário de pista para a 
exposição de lubrificantes 

(foto). A iniciativa 
permitiu ao mesmo 
tempo alavancar o volume 
do canal e disponibilizar 
para a rede a nova peça de 
comunicação, desenhada 
especialmente para o 
canal varejo. 
A ação com expositores 
rendeu aproximadamente 
700 m3 de volume 
adicional de Shell Helix 
na rede de postos Shell e 
deverá ser reeditada em 
breve.

Parabéns 
por mais 
um recorde!

Em março atingimos o 
maior volume de vendas 
de lubrificantes dos últimos 
8 anos no Canal Varejo.
1.900.000 litros! 
Parabéns!
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da fita cassete para o mundo virtual

Q
uem conhece o sistema de 
gestão de negócios SAP – 
sigla para Systems Applica-
tions and Products in Data 
Processing, em português, 

Sistema de Aplicações e Produtos em 
Processamento de Dados – não faz ideia de 
como era feito o controle do movimento de 
mercadorias e produtos há 30 anos na Shell. 
A empresa utiliza, hoje, o que há de mais 
avançado em tecnologia para gestão de 
negócios no século XXI. E sempre foi assim, 
só que há três décadas, o estado da arte nessa 
área era uma máquina – que ainda nem 
poderia ser chamada de computador – que 
era programada com fitas cassete. 
Quem nasceu depois da década de 1990 
provavelmente nem sabe o que é isso. Mas 
era com esses dispositivos, que precisavam 
ser rebobinados quando acabava um lado, 
que a geração que hoje está beirando os 40 
anos escutava os sucessos dos Paralamas, 
Blitz, Barão Vermelho, Michael Jackson e 
Madonna.
Da década de 1970  até 1981, todo o 
movimento diário das  grandes bases da 
Shell era gravado nessas fitas cassete. Rotinas 
como pedidos dos clientes, saída e entrada 

de mercadorias, controle de estoque, eram 
processados diariamente numa máquina 
chamada Audit-7, da Olivetti. A empresa, 
hoje, desenvolve soluções de tecnologia, 
mas ficou conhecida pelas suas avançadas 
máquinas de escrever. Para quem não sabe, 
essas geringonças foram as precursoras dos 
atuais processadores de texto.
Cada base era responsável por gravar os 
dados do seu movimento diário nas fitas 
cassete e enviá-las todos os dias para a sede 
onde havia um computador central, o 
antigo mainframe, que processava o 
movimento de toda a Companhia. Além 
das fitas, todo o movimento de entrada  
ficava registrado em um caderno, o antigo 
livro fiscal. 
Iranildo Cossich, analista de negócios 
GSAP, com 32 anos de Shell, conta que as 
notas fiscais eram emitidas em dez vias 
carbonadas que eram guardadas em 
arquivos nas bases. “De lá para cá, a 
quantidade de papel diminuiu significativa-
mente. Para se ter uma ideia, o correio 
interno era datilografado – nas máquinas de 
escrever – com cópias correspondentes ao 
número de pessoas que iam receber a 
comunicação. Os memorandos eram 

colocados em envelopes  e enviados por 
malote para as bases. Hoje, com um clique, 
consigo enviar e-mails para mais de 200 
pessoas se precisar”, relembra Cossich, que 
entrou na Shell para trabalhar na área de 
faturamento da base de Duque de  Caxias 
aos 19 anos. Hoje, Cossich dá suporte ao 
Global SAP, sistema que centraliza as 
operações das sedes da Companhia no 
mundo todo. Um avanço e tanto...
Realmente, muita coisa mudou na área de 
Tecnologia da Informação. Fernando 
Correia, também analista de negócios da 
Shell Brasil, lembra que há 30 anos o 
trabalho era todo manual e que os processos 
foram sendo automatizados com o tempo. 
“Depois das fitas cassete, cada base da Shell 
passou a ter um computador local que 
registrava todo o movimento. Isso evoluiu 
para computadores regionais que centraliza-
vam os dados de vários estados. Nessa 
época, os computadores já se comunicavam 
por links de dados e as bases usavam 
terminais burros, como se dizia. Depois as 
centrais de São Paulo e Rio de Janeiro foram 
unificadas em uma só  Central que ficava no 
Rio de Janeiro”, explica Correia, que vai 
completar 35 anos de Shell em novembro 

TECNOLOgIA:  

Marcos Costa, Fernando Correia, Paulo Berti, Sandro Moraes ao fundo, 
Jubal Samico e Iranildo Cossich 

HISTóRIA DA SHELL
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deste ano. O SAP só foi implementado na 
empresa em 2000.
Todas essas mudanças tecnológicas, no 
entanto, têm que ser acompanhadas de 
mudanças também na forma de pensar das 
pessoas que utilizam essas máquinas. E 
convencer pessoas de que a mudança é 
necessária nem sempre é fácil. Por isso, 
quando vai implementar um sistema novo 
ou promover alterações em um antigo, a 
Shell faz divulgações antecipadas e treina-
mentos antes de colocá-lo em produção. 
“Como tudo que é novo, existe sempre um 
pouco de resistência até que as pessoas se 
adaptem, mas isso é natural. Com o tempo, 
as pessoas se acostumam e veem que isso é o 
melhor para a empresa”, afirma Correia.
E essa sempre foi a filosofia da Shell. “A 
Shell acompanha as transformações globais 
e está sempre em evolução, aproveitando os 
benefícios das novas tecnologias. A Shell 
sempre dá para seus funcionários as 
ferramentas para que ele produza mais e 
com qualidade”, afirma Paulo Berti, analista 
de negócios da Shell Brasil. Com 32 anos de 
Companhia, Berti já viu muita mudança. 
Segundo ele, quando entrou na Companhia 
como operador de máquinas, os dados dos 
clientes eram todos gravados em cartões que 
tinham uma tarja magnética e ficavam 
guardados numa caixa. “Quando precisáva-
mos recuperar as informações dos clientes, 

tínhamos que usar uma leitora magnética. 
Era tudo manual e muito mais trabalhoso”, 
conta.
Além do gasto de tempo e de papel, 
também era necessário muito mais gente 
para fazer o trabalho que hoje pode ser feito 
por poucos. “O número de pessoas era 
maior porque tudo dependia do trabalho 
humano, mas a forma de trabalhar mudou 
muito”, afirma Iranildo Cossich. E, segundo 
ele, para melhor. “Tinha mais gente mas a 
informação era mais fechada, não circulava. 
Hoje é tudo mais transparente”, aponta.
Além de automatizar os processos e permitir 
maior controle sobre os mesmos, a tecnolo-
gia trouxe outra transformação que se reflete 
não só no mundo dos negócios, mas 
também na vida pessoal: a tecnologia 
aproximou as pessoas. “Hoje, o pessoal de 
TI exerce funções que atendem vários 
países. As pessoas estão espalhadas pelo 
mundo mas tabalham como um só time 
graças à tecnologia”, comemora Cossich - 
ele mesmo é testemunha de como esse 
sistema funciona. Cossich mora no Rio de 
Janeiro, dá suporte a todas as sedes da Shell 
que utilizam o sistema Global SAP no 
Planeta, seus colegas de equipe estão 
espalhados pela Alemanha, Malásia e 
Estados Unidos, e sua chefe  na Holanda. É 
a tecnologia fazendo o mundo parecer 
pequeno.

Tinha mais gente 
mas a informação 
era mais fechada, 
não circulava. 
Hoje é tudo mais 
transparente”
Iranildo Cossich
Analista de negócios GSAP
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através de nossos laboratórios em Thorn-
ton, na Inglaterra”, explica Carolina Mar-
ques, gerente de Marketing da Shell Brasil.
Segundo Carolina Marques, o desenvolvi-
mento de biocombustíveis está entre as 
prioridades do Grupo Shell uma vez que 
um dos compromissos da Empresa é con-
cretizar alternativas que contribuam para a 
diminuição das emissões de CO2 na atmos-
fera. “O etanol aditivado está totalmente 
alinhado com a estratégia do Grupo. Atual-
mente, não existe esse tipo de produto no 

mercado e a Shell quis  
ser pioneira neste lan-
çamento. O Brasil é o 
primeiro País do Gru-
po Shell a contar com 
um etanol diferencia-
do”, comemora.
A produção de álcool 
combustível no Brasil 
começou na década de 
1970 com a criação do 
Programa Nacional do 
Álcool, que ficou conhe-
cido como Proálcool. De 
lá para cá, o País tor-
nou-se o maior produ-

tor e exportador do combustível do mun-
do. 
Atualmente, segundo a Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea), 90% dos carros produzidos 
no país são flex. A previsão é de que, até 
2013, 50% da frota brasileira já tenha 

A 
Shell sempre buscou o pionei-
rismo no desenvolvimento de 
seus produtos. Com o mercado 
de biocombustíveis não seria 
diferente. Uma das líderes mun-

diais na distribuição de biocombustíveis de 
primeira geração do mundo, a Shell tem 
nessa fonte de energia uma de suas princi-
pais apostas para ajudar a reduzir a emissão 
de CO2.
Seguindo essa estratégia, a Shell desenvol-
veu o V-Power Etanol: um combustível eta-

nol de cana-de-açúcar diferenciado com 
uma fórmula de limpeza ativa exclusiva que 
protege o motor e melhora a resposta do 
carro. “A formulação de Shell V-Power Eta-
nol foi elaborada exclusivamente para o 
Brasil. O desenvolvimento foi realizado  
pelos técnicos de Shell Global Solutions, 

Novo v-power Etanol 
confirma pioneirismo 
da Shell em 
biocombustíveis

v-pOwER ETANOL
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motores movidos a gasolina e etanol. O 
volume de etanol vendido pela Shell repre-
senta 41% das vendas de combustíveis para 
o ciclo otto, ou seja, motores a gasolina ou 
etanol. Ainda de acordo com a Anfavea, as 
vendas de etanol crescem 10% ao ano e 
devem superar as de gasolina até 2013 no 
Brasil.
Por isso, em 2008, a Shell começou um 
intenso trabalho de pesquisa para desenvol-
ver um combustível alternativo que ofere-
cesse todas as vantagens dos combustíveis 
tradicionais da Shell. Ou seja, maior poder 
de limpeza e proteção do motor aliado a 
uma melhor performance.
Mais novo membro da família V-Power, o 
combustível veio para criar um segmento 
de diferenciação em etanol, com um produ-
to que atenda às demandas e necessidades 
dos consumidores de automóveis com 
motores flex e que traga os mesmos benefí-
cios da gasolina V-Power, que representa 

32% das vendas deste combustível. 
“Todas as nossas pesquisas mostram que o 
consumidor busca um produto aditivado 
para proteger melhor seu veículo. É essa 
inovação que estamos entregando com o 
Shell V-Power Etanol”, afirma João Alberto 
Abreu, diretor de Operações e Vendas da 
Shell Brasil.
Ao todo, a Shell investiu R$ 20,5 milhões 
no desenvolvimento e lançamento do pro-
duto. Três automóveis flex brasileiros foram 
levados para a Europa. No total, foram per-
corridos 225,2 mil quilômetros e gastos 
quase 20 mil litros do etanol. Testes realiza-
dos no Instituto Mauá de Tecnologia, em 
São Paulo, apontaram capacidade de limpe-
za de 46% frente ao etanol comum.
O V-Power Etanol tem um aditivo que pro-
duz maior limpeza e oferece mais proteção 
para o motor, podendo aumentar a vida útil 
do mesmo. O FMT – sigla em inglês de 
Friction Modification Technology – é um 
componente de redução de atrito, usado 

Um dos grandes desafios da 
indústria hoje é buscar fontes de 
energia alternativas ao óleo mineral. 
Para a Shell, a redução das 
emissões de CO2 na atmosfera é 
uma prioridade e a empresa vem 
investindo na pesquisa de 
biocombustíveis no Brasil e no 
mundo.
Em setembro de 2008, a Royal 
Dutch Shell anunciou uma série de 
acordos com instituições acadêmicas 
por todo o mundo para o 
desenvolvimento de biocombustíveis 
com foco na melhoria da eficiência 
e na redução de custos. 
No mesmo ano, a Shell Brasil deu o 
pontapé inicial ao Projeto de 
Pesquisa e Desenvolvimento em 
Biocombustíveis Avançados. Numa 
parceria com a Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), a 
Companhia começou um intenso 
trabalho de pesquisa para 
desenvolver um combustível 
alternativo que oferecesse todas as 
vantagens dos combustíveis 
tradicionais da Shell. Ou seja, maior 
poder de limpeza e proteção do 
motor aliado a uma melhor 
performance.
Para Graeme Sweeney, vice-
presidente executivo de 
Combustíveis Futuros e CO2 da 
Shell, “ganhar conhecimento através 
de parcerias genuínas e ágeis com 
os melhores especialistas, onde quer 
que estejam, será essencial para a 
rapidez e o sucesso na área de 
biocombustíveis, que está em pleno 
desenvolvimento.”

nos combustíveis que a Ferrari utiliza na 
Fórmula 1. O FMT confere maior proteção 
das partes internas do motor que entram 
em contato com o combustível, além da 
capacidade extra de limpeza do sistema de 
alimentação de combustível, como bomba, 
injetores e válvulas.
Segundo Carolina Marques, o FMT fun-
ciona como uma película lubrificante redu-
zindo o atrito entre as partes móveis do 
motor que entram em contato com o com-
bustível. Com menos resistência ao movi-
mento entre essas peças do motor, a energia 
que seria despendida sob forma de atrito é 
usada para dar melhor resposta de acelera-
ção: “O motor trabalha mais livre e a conse-
quência pode ser um ganho de resposta e 
aceleração. O V-Power Etanol já nasce com 
o DNA da Shell”, afirma.
O produto foi lançado em maio deste ano 
em São Paulo, e, em agosto, chegará às pra-
ças do Rio de Janeiro e de Salvador e, ao 
longo de 2011, ao restante do País. Segun-
do Patricio Chababo, diretor de Marketing 
da Shell, a escolha desses locais se justifica 
pela grande participação deles na venda de 
etanol da Shell. “Os estados do Rio de Janei-
ro e de São Paulo, somados, respondem por 
mais de 70% do comércio deste biocom-
bustível pela Empresa no Brasil”, explica.
A campanha de lançamento conta com 
inserções na televisão, anúncios na mídia 
impressa especializada, internet e mídia infli-
ght (durante os voos de aeronaves comer-
ciais). Além disso, haverá também material 
de comunicação em toda a rede de postos 
Shell onde será disponibilizado o produto. 

Coletiva de imprensa
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Descobertas na floresta Tropical
para encontrar novos campos petrolíferos, é preciso primeiro perfurar poços 
exploratórios. mas como saber onde é melhor procurar, especialmente no meio de uma 
floresta tropical? O geólogo de exploração Simon gough elaborou recentemente no 
gabão um levantamento sísmico destinado a responder a essa pergunta e, ao mesmo 
tempo, manobrar cuidadosamente através da rica biodiversidade desse ambiente. 

A 
Shell opera na república centroafrica-
na do Gabão há 50 anos, com produ-
ção a partir de campos tais como 
Gamba, Rabi e Toucan, detendo atu-
almente participação em nove conces-

sões de mineração e licenças de exploração onsho-
re. Agora a Shell está interessada em ampliar a base 
de recursos no País e, para esse fim, tem uma cam-
panha de exploração em andamento a fim de libe-
rar o potencial das concessões de Awoun e Ozigo.
Simon Gough é um geólogo de exploração inte-
grante da equipe que está determinando a locali-
zação dos melhores pontos de entrada para futuros 
poços. Usando linhas sísmicas para coletar dados, 
ele está ajudando a escolher o melhor caminho 
possível através da rica biodiversidade da selva 
gabonesa. 
“Basicamente o que é preciso são dados sísmicos 
de alta qualidade para a exploração em busca de 
hidrocarbonetos”, explica Simon. “Já temos dados 
referentes a vastas regiões do Gabão, mas para rea-
lizar plenamente o potencial de nossas concessões 
de exploração precisamos adquirir mais dados sís-
micos na floresta.”
“Tínhamos uma meta dupla: preencher as lacunas 
em nossa cobertura de dados em que é possível a 
existência de novos poços ocultos e adquirir uma 
compreensão mais abrangente das perspectivas 
promissoras antes de assumir os compromissos de 
tempo, dinheiro e exposição a riscos de HSSE 
relativos à perfuração de poços exploratórios.”
A campanha de  “aquisição sísmica” de 600 quilô-
metros foi implementada de maio a novembro de 
2009 e foi um sucesso absoluto – atingiu todas as 
metas, manteve-se dentro do orçamento e não 
sofreu nenhum incidente com afastamento (a des-
peito de mais de 800 mil horas de trabalho e 900 
horas de voo de helicóptero).
“Recebemos dados excelentes da campanha”, diz 
Simon. “O fato de dispor de imagens sísmicas pre-
cisas significa que podemos otimizar nossas ativi-
dades de exploração e perfuração de poços de ava-
liação, o que, evidentemente, reduz o custo.”
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processamento de dados 
on-site – com rapidez
Antes de embarcar em uma campanha sísmi-
ca é preciso reprocessar os dados existentes. 
“Com a plena integração dos dados sísmicos 
existentes aos novos dados adquiridos, pode-
mos extrair o máximo de informações da 
subsuperfície de cada quilômetro coberto 
pelo levantamento”, observa Simon. 
“A CGGVeritas, nosso contratado para a 
aquisição de dados no Gabão, já tinha a 
experiência do reprocessamento de nossas 
linhas mais antigas, o que ajudou seus profis-
sionais a produzir excelentes resultados de 
processamento preliminar a partir dos novos 
dados enquanto ainda na selva. Tivemos 
condições de começar a trabalhar com os 
dados sísmicos poucos dias após a aquisição, 
sem precisar esperar meses.”
“Essa eficiência adicional agilizou a fase 
seguinte da nossa campanha exploratória, 
em que recorreremos aos novos dados sísmi-
cos para definir com maior precisão os pon-
tos que estaremos visando para nossos futu-
ros poços exploratórios e de avaliação. A 

meta final, é claro, consiste na descoberta de 
novos campos petrolíferos para a Shell Gabão 
e seus parceiros.”
Embora Simon esteja baseado na Holanda, a 
equipe de aquisição aproveita todas as opor-
tunidades que tem de ir ao Gabão. “Uma 
coisa é traçar linhas sísmicas em um mapa no 
escritório em Rijswijk”, comenta ele, “mas 
estar na selva acompanhando essas linhas no 
solo é algo muito diferente.”
No planejamento da campanha de aquisição 
sísmica a equipe precisou também manter 
em primeiro plano na mente os aspectos de 
segurança e custo, bem como a região de 
grande sensibilidade ambiental à sua volta. 
“Precisamos, por exemplo, perguntar a nós 
mesmos até que ponto é essencial aquele qui-
lômetro extra de cobertura sísmica se existe a 
necessidade de atravessar um rio importante 
para adquirir os dados”, comenta Simon. 
“Na selva densa, procuramos também mini-
mizar o impacto que causamos sobre o 
ambiente – sempre que possível circunda-
mos as árvores em vez de passar através 
delas.”

mINHA vIDA COmO “bIRD DOg” 
NO gAbãO

“Bird dog” é um velho termo dos campos 
petrolíferos e se refere à pessoa que é designada 
para supervisionar uma equipe de levanta-
mento sísmico no campo. Foi assim que a geó-
loga de exploração Claire Punins passou uma 
temporada de verão de duas semanas e meia 
no Gabão. Ela atravessou a espessa floresta em 
companhia de uma equipe da CGGVeritas 
francesa, demarcando linhas sísmicas no solo 
lamacento e detonando minúsculas explosões 
a fim de criar uma imagem da geologia de sub-
superfície.
“Quando me vi no meio da equipe francesa, 
logo me dei conta de que o francês que apren-
di na escola secundária não serviria para nada, 
a menos que eu precisasse comprar um pão ou 
pegar um trem”, conta Claire. “Mas na selva a 
conversação humana perde a importância em 
comparação com a linguagem vibrante do 
mundo natural. Toda manhã, ao nascer do sol, 
os pios dos papagaios ressoam entre as copas 

Apoiando a biodiversidade
No Gabão, a Shell encontrou um parceiro 
valioso sob a forma do Instituto Smithso-
nian, a venerável instituição de pesquisa 
norte-americana que é famosa por sua dedi-
cação à história natural. A Shell trabalhou 
com o Smithsonian durante os últimos dez 
anos para estudar maneiras de amenizar o 
impacto da indústria petrolífera e outras 
sobre a biodiversidade, promover a conser-
vação e estimular o desenvolvimento sus-
tentável de recursos naturais no âmbito do 
Complexo Gamba de Áreas Protegidas.
Nas áreas em que a Shell tem atividade, os 
pesquisadores do Smithsonian registraram 
milhares de espécies vegetais e animais; seus 
estudos demonstraram que a biodiversidade 
é maior na área da concessão operacional da 
Shell do que no âmbito dos parques nacio-
nais vizinhos. 
“Oitenta por cento do Gabão está coberto pela 
floresta tropical e temos o dever de preservar 
essa floresta, mantendo-a nas condições mais 
perfeitas possíveis enquanto prosseguimos 
com a exploração” afirma Simon. “Precisamos 
pisar o mais leve que pudermos.”

das árvores, enquanto os macacos se agrupam 
ao longo das margens do rio, cuidando do 
pelo preguiçosamente, empoleirados nos 
galhos.”
Para os topógrafos a selva não constitui obstá-
culo. Como um grupo eficiente de formigas, 
eles abrem uma trilha – retificando, medindo 
e limpando um quilômetro por dia. A trilha 
recém-aberta se transforma em uma esteira 
transportadora altamente eficiente mas, se 
não for mantida, em poucos meses se torna 
novamente invisível. 
“À medida que você atravessa penosamente a 
vegetação, as vergônteas estorvam seus movi-
mentos, as raízes fazem você tropeçar, lagartos 
vigiam você do alto dos ramos e formigas o 
mordem pelo prazer da mordida”, diz Claire. 
“Esqueça as aranhas e as cobras, moscas e 
mosquitos; meus inimigos na selva foram as 
formigas.”
Depois que as linhas sísmicas são abertas e 
medidas, os topógrafos usam saca-rolhas de 
metal para perfurar pequenos orifícios no 

solo, onde colocam as cargas de dinamite. A 
equipe de carga lida com a dinamite como 
se fosse uma criança recém-nascida, man-
tendo uma atitude protetora e consciente. 
A segurança tem prioridade máxima nessa 
atividade.  
Os geofones, dispositivos que registram as 
ondas de energia refletidas pela geologia de 
subsuperfície, estão carregados e prontos, 
então Bum! Um ligeiro tremor no solo da flo-
resta envia a resposta sísmica à estação de 
registro, permitindo a captura dos valiosos 
dados. 
Meses de suor, chuva, músculos doloridos, 
pântanos, plantas assassinas, formigas agressi-
vas, sinistros bichinhos rastejantes, viagens de 
barco, lama e chuveiros sujos se reduzem a 
linhas traçadas no papel. “Para que mesmo é 
que estamos fazendo tudo isto?” perguntou 
um integrante da equipe. Resposta: “Por con-
ta do ouro líquido que se encontra sob nossos 
pés – é o que esperamos.”
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O peso do 
Prêmio Shell 
ajuda espetáculos 
que propõem 
uma nova 
estética, e 
sobretudo, quem 
faz teatro de 
grupo, a circular 
por públicos 
mais amplos, sair 
dos guetos”
Pedro Cesarino 

A
tento a uma produção fervi-
lhante e inesgotável, em tempo-
radas que chegam a reunir mais 
de 300 espetáculos por semes-
tre, o Prêmio Shell de Teatro 

vem detectando, ano a ano nesses 22 anos, a 
melhor expressão do cenário teatral. Atribuí-
do a profissionais de nove categorias, no Rio 
e em São Paulo, tornou-se a premiação mais 
importante do País nessa área por ser capaz 
de perceber no nascedouro talentos promis-
sores, sem deixar de homenagear os já consa-
grados, toda vez que nos surpreenderam com 
novas contribuições. Um breve passeio pelos 
premiados ao longo desses anos dá notícia 
dessa invejável capacidade. 
Com seus mais de 300 agraciados, o Prêmio 
Shell compõe um painel histórico do teatro 
brasileiro nas últimas décadas. Nele apare-
cem artistas considerados sinônimos do tea-
tro, como Paulo Autran, Antunes filho e Fer-
nanda Montenegro, indicada este ano; e os 
expoentes das diversas artes que integram o 
fenômeno teatral. Fazem parte dele os atores 

22 ANOS

SHELL AvIATION

e atrizes mais conhecidos do país, como Eva 
Wilma, Marília Pêra, Laura Cardoso e Lilia 
Cabral, ou como Raul Cortez, Sérgio Viotti, 
Diogo Vilela e Toni Ramos; grandes autores 
da nossa dramaturgia, do porte de Plínio 
Marcos, Maria Adelaide Amaral, Domingos 
Oliveira e Mauro Rasi. Encontram-se tam-
bém nesse painel nossos maiores cenógrafos, 
entre eles Daniela Thomas, Helio Eichbauer 
e Gringo Cardia.  No elenco dos figurinistas, 
Kalma Murtinho, Fábio Namatame, Leo-
poldo Pacheco e Claudio Tovar; no dos ilu-
minadores, Guilherme Bonfanti e Maneco 
Quinderé, entre os autores de trilhas sono-
ras, Tunica e Tim Rescala. E além deles, cra-
ques de múltiplas especialidades, reverencia-
dos na categoria especial pela contribuição 
duradoura, ou por exercerem especialidades 
não previstas nas categorias mais conheci-
das. 
Mas o prestígio adquirido pelo prêmio não 
se explica apenas pelo brilho de seus eleitos. 
Deve-se, sobretudo, à influência que ele 
exerce sobre carreiras e linguagens. Um dos 

Rodrigo Cohen recebe o prêmio da categoria Figurino Tim Rescala recebe o prêmio da categoria Música Newton Moreno recebe prêmio por melhor Direção

Todos o premiados presentes juntos no palco em São Paulo

Fotos: Marcos Issa/ Argos Foto

22a Edição do Prêmio para os melhores do Rio de Janeiro

Por Marta Góes
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seus efeitos tem sido abrir caminho para 
quem se arrisca na busca da inovação sem a 
chancela dos meios de comunicação, mais 
sensíveis, geralmente, aos nomes que a televi-
são divulga. Os indicados de 2009 confir-
mam que essa tradição está viva. 
Como em tantas edições anteriores, jovens 
autores como Eduardo Ruiz e Pedro Cesari-
no vão competir com dramaturgos famosos, 
como Flávio Marinho e Newton Moreno. 
Ruiz, que escreveu e atuou em Chorávamos 
Terra Ontem à Noite, é autor de outras cinco 
peças. “Ser indicado dá aos iniciantes um 
novo fôlego para continuar na luta”, come-
mora. Pedro Cesarino, antropólogo e pes-
quisador da cultura indígena, é estreante na 
dramaturgia. A peça Raptada pelo raio é seu 
primeiro texto teatral. “O peso do Prêmio 
Shell ajuda espetáculos que propõem uma 
nova estética, e sobretudo, quem faz teatro 
de grupo, a circular por públicos mais 
amplos, sair dos guetos”, considera Cesarino. 
Trajetórias de dramaturgos como Bosco Bra-
sil e Newton Moreno são bons exemplos do 
impulso a que ele se refere. O nome de Bosco 
Brasil despontou quando ele ganhou o Shell 
de melhor autor de 1994 pela peça Budro. 
Oito anos depois, premiado por Novas Dire-
trizes em Tempos de Paz, mostrou o acerto dos 
que apostaram em seu potencial. Também a 
carreira de Newton Moreno sofreu o impac-
to do prêmio Shell. Depois de laureado por 
Agreste, em 2004, o criador do grupo Os fofos 
encenam passou a ser disputado por grandes 
atrizes, como Marieta Severo e Andréa Bel-

trão, que montaram sua peça As centenárias. 
Também em relação aos diretores, o Prêmio 
Shell tem sido o prenúncio de carreiras bri-
lhantes. Depois de O Concílio do Amor, que 
lhe deu o prêmio pela primeira vez, em 1989, 
Gabriel Villela, indicado este ano por O Vesti-
do de Noiva, colecionou oito troféus. Muitos 
outros encenadores receberam o reconheci-
mento do prêmio quando seus nomes ainda 
circulavam apenas entre seus pares. Como 
Moacyr Góes, ao encenar Baal, premiado em 
1988; Antônio Araújo, do Teatro da Vertigem, 
ao montar O Livro de Jó, em 1995; ou Enri-
que Diaz, da Companhia dos Atores, ao diri-
gir Melodrama, em1996. Rodolfo Garcia 
Vasquez, do grupo Os Satyros, recebeu seu 
primeiro Shell em 2001 pela iluminação do 
espetáculo Sapho de Lesbos.  Recém-chegados 
de Curitiba, Os Satyros ocupavam um espaço 
na então decadente Praça Roosevelt. Em 
2007, foi escolhido melhor diretor da tempo-
rada paulista por A Vida na Praça Roosevelt, 
local que ele ajudou a transformar, com seu 
teatro, num fervilhante polo cultural. 
O Prêmio Shell tem celebrado intérpretes 
primorosos, que, por atuarem principal-
mente no palco, demoram a ficar conheci-
dos do grande público. Nomes como Geor-
gette Faldel e Isabel Teixeira, de As Rainhas, 
em 2008; Magali Biff, de K, em 1994; e Leo-
na Cavalli, de Toda Nudez Será Castigada, 
em 2000, atraíram mais atenção depois de 
receberem o Shell. O mesmo aconteceu com 
atores excepcionais, como Walter Breda, 
Norival Rizzo e Rodolfo Vaz, premiados, 

respectivamente, por suas atuações em A 
Arte da Comédia, em1999 ; Oração para um 
Pé de chinelo, em 2005; e Salmo 91, em 
2007. Indicado cinco vezes ao Prêmio Shell, 
a mais recente delas em 2009, por Doido; e 
vencedor duas vezes, com Sexo dos anjos e 
Van Gogh, o ator Elias Andreato é conheci-
do pela classe teatral como um mestre de seu 
ofício. Ele comenta os benefícios práticos da 
premiação: “Ela tem o poder de alavancar 
um espetáculo, permitindo-lhe uma tem-
porada longa”, afirma. “É importante não 
só para o artista premiado, mas para todos 
os envolvidos na produção.”
O prestígio acumulado pelo Prêmio Shell 
deve muito a seus jurados. Passaram por ele 
nomes respeitadíssimos pela classe teatral 
como Lélia Abramo, Aimar Labaki, Celso 
Curi, Alberto Guzik, João Cândido Galvão e 
Maria Lucia Candeias, em São Paulo. No 
Rio, foram jurados do Shell, entre outros, 
Geraldo Carneiro, Yan Michalsky, Aderbal 
Freire-Filho, Maria Fernanda, Antonio 
Pedro, Tânia Brandão, Sergio Brito, Bia Les-
sa, Armindo Blanco, Bernardo Jablonski, 
Aracy Cardoso e Lionel Fischer.
Como aponta Irene Ravache, premiada em 
1992, por Uma Relação tão Delicada, um 
prêmio tem o dom de afirmar uma referên-
cia brasileira sobre a nossa qualidade, numa 
cultura tão dependente dos selos de “apro-
vado no exterior”. Além disso, colabora 
para a formação de uma memória teatral. 
“Prêmios ajudam a contar nossa história”, 
reconhece. 

DE ExISTêNCIA
Willian Guedes recebe o prêmio de melhor Música 
por “Concerto de Ispinho e Fulô”

Fernando Peixoto é homenageado por sua contribuição ao teatro 
brasileiro

Beth Goulart recebe o prêmio de Melhor Atriz por 
“Simplesmente Eu Clarisse Lispector”
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INICIATIvA JOvEm: 
fomentando ideias e negócios

INICIATIvA JOvEm

2010 trouxe mudanças para um dos mais 
importantes projetos da Shell. Após sete 
anos, o Iniciativa JOVEM foi revitalizado. O 
programa está buscando ampliar sua abran-
gência e o número de participantes, que este 
ano ultrapassou a marca de 800 inscritos. 
Segundo Leíse Duarte, assessora de Investi-
mentos Sociais da Shell Brasil, o operador do 
programa mudou. “Este ano buscamos 
aumentar a diversidade de pessoas e de proje-
tos, por isso estamos trabalhando com duas 
turmas, uma no Centro e outra na Zona 
Oeste do Rio”, explica Leíse. Quem vai ope-
rar o Iniciativa Jovem a partir de agora é o 
Centro Integrado de Estudos e Desenvolvi-
mento Sustentável (Cieds), uma organização 
não governamental que busca promover o 
desenvolvimento social e econômico a partir 
da valorização do indivíduo e da sua capaci-
tação para a criação de empreendimentos 
sustentáveis. “O Cieds já desenvolve projetos 
em parceria com outras empresas e tem uma 
capilaridade maior, por isso, optamos por 
trabalhar com eles”, explica Leíse. 

A organização foi escolhida por já ter experi-
ência com trabalho comunitário. Criado em 
1998, no Rio de Janeiro, o Cieds tem uma 
filial em São Paulo e está presente também no 
nordeste do Brasil, apoiando os atores locais 
a fazer alianças estratégicas, identificar pro-
blemas e criar estratégias de mudança por 
meio de um processo de aprendizagem e 
acesso a informações. Entre os projetos 
desenvolvidos pelo Cieds estão o Atenção 
Urbana, em São Paulo, o Juventude Cidadã, 
o Curso de Formação Integrada para Pessoas 
com Deficiência, ambos no Rio de Janeiro, e 
o Geração Mudamundo de Empreendedores 
Sociais, no Ceará.
O Iniciativa JOVEM é a versão brasileira do 
Shell LiveWire. Criado em 2001, o progra-
ma de investimento social está presente em 
25 países e tem como objetivo  estimular o 
empreendedorismo e capacitar jovens para 
que eles construam seu próprio negócio. De 
lá para cá, mais de 30 projetos saíram do 
papel graças ao programa. Alguns conquis-
taram seu lugar ao sol como a Biruta Mídias 

Mirabolantes e a Coco Legal. Em nove 
anos, mais de 900 jovens foram beneficia-
dos e mais de 300 planos de negócio desen-
volvidos. 
Este ano, além da logomarca que mudou 
para acompanhar o padrão global do Shell 
LiveWire, o número de jovens entre 18 e 30 
anos selecionados para a primeira fase, cha-
mada de Laboratório de Ideias e onde eles 
passam por entrevistas e dinâmicas, aumen-
tou de 120 beneficiados para 180. 
Nessa primeira etapa, os selecionados são 
convidados a conhecer melhor o programa e 
têm a oportunidade de apresentar a sua ideia. 
Além disso, por meio das dinâmicas desen-
volvidas em grupo, os candidatos passam a 
ter uma visão do que é ser um empreendedor 
e têm a oportunidade de começar a formar 
uma rede de contatos que poderá ser apro-
veitada se passarem ou não para a etapa 
seguinte. 
Para Jéssica Santos, estudante de jornalismo 
e coordenadora do projeto Paiol Cultural, 
produtora de eventos culturais, o Iniciativa 

Reunião do CIEDS com a Rede de 
Empreendimentos Sustentáveis
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Acredito que o 
projeto me dará 
ferramentas 
técnicas para 
abrir e gerir uma 
empresa”
Jéssica Santos
Estudante de jornalismo 
e coordenadora do 
projeto Paiol Cultural, 
produtora de eventos 
culturais

Jovem é um meio de adquirir capacitação 
para transformar uma ideia em negócio. 
“Acredito que o projeto me dará ferramentas 
técnicas para abrir e gerir uma empresa. Além 
disso, a rede de contatos que se forma é sur-
preendente, pois conhecemos pessoas de 
vários locais e ideias diferentes. Só nesse pri-
meiro encontro com os outros candidatos já 
foi possível perceber isso. Já fiz bons contatos 
profissionais e acho que essa rede só tem a 
crescer”, comemora. Jéssica, de 22 anos, res-
salta ainda sua expectativa de realizar o sonho 
de ter o próprio negócio. 
Dos participantes dessa primeira etapa, 60 
participarão da Oficina de Projetos, segunda 
fase do programa e onde é feita a capacitação 
para desenvolvimento de planos de negócios. 
Os projetos aprovados seguem para a Fábrica 
de Negócios, etapa na qual os jovens recebem 
assessoria sobre como transformá-los em rea-
lidade. As inscrições terminaram no dia 20 
de março. A média de idade dos inscritos foi 
de 24 anos, sendo 49% homens e 51% 
mulheres.

O SHELL LIvEwIRE NO muNDO 

Malarianti Yulianggi, uma estudante de 18 
anos moradora de Malang, na região orien-
tal de Java, Indonésia, descobriu como usar 
batatas-doces para fazer massa de pastelaria. 
Hoje, ela aproveita o impulso do programa 
Shell LiveWIRE para dirigir sua própria 
empresa de alimentos.
“Eu estava estudando tecnologia agrícola na 
Universidade de Brawijaya, em Malang, e 
fiquei imaginando se as batatas poderiam ser 
uma alternativa barata para a farinha de tri-
go”, explica Yulianggi, que prefere ser cha-
mada por seu apelido Anggi. “Experimentei 
com algumas receitas e deu certo.”
Ela fez pia, um tipo de pastel que pode ter os 
recheios mais diversos, desde feijão-verde 
até chocolate, e passou a vendê-los aos estu-
dantes de sua universidade. Os snacks de 
Anggi fizeram tanto sucesso que ela resolveu 
fazer uma parceria com outra estudante que 
já trabalhava em um serviço de entregas de 
refeições. Anggi modificou o pacote de seu 
produto e passou a vendê-lo a lojas. Mais 
tarde, em 2009, ela ouviu falar na premiação 
do Business Start-Up do Shell LiveWIRE.
“Ganhei 20 milhões de rúpias (cerca de 
USD2.220) para suprimentos e equipa-
mentos, além de dois anos de sessões de trei-
namento em negócios e marketing”, conta 
Anggi. “O fato de ganhar o Shell LiveWIRE 
provou para minha família que sou capaz de 
dirigir um negócio de sucesso.”
Em 2009 a Business Week Asia incluiu Ang-
gi entre os finalistas do prêmio de jovem 
empresário do ano. Quatro outros benefici-
ários do LiveWIRE também foram incluí-
dos, representando negócios que variam de 
desenho de sapatos a fotografia, óleo de noz-
moscada a selins de motocicleta. 
A Shell lançou o programa LiveWIRE em 
1982 em uma cidade da Escócia, com o pro-
pósito de combater os altos níveis de desem-

prego entre os jovens. Agora, o programa é 
aplicado em mais de 20 países e já incentivou 
o desenvolvimento das ideias de cerca de 1,3 
milhão de pessoas com idades entre 16 e 30 
anos. Os negócios vencedores são os mais 
diversos e muitos geram benefícios mais 
amplos. 
No Reino Unido, por exemplo, Robert Mat-
thams, um londrino de 25 anos, foi eleito o 
empresário do ano de Shell LiveWIRE em 
2009. Ele recebeu publicidade gratuita em 
jornais de circulação nacional e na emissora 
britânica BBC, além de uma injeção de 
GBP10.000 (USD15.000) em seu website de 
leilão de transporte. Empresas com capacida-
de disponível em seus caminhões fazem lances 
para o transporte de mercadorias e os clientes 
aproveitam a oferta mais barata, o que lhes 
permite economizar até 75% em custos. As 
companhias elevam seu nível de eficiência e 
reduzem as emissões de CO2.
Na Nigéria, o químico recém-formado Abia 
Imo David usou seu prêmio para comprar 
equipamento fotográfico e computadores 
para sua empresa de fotografia. Ele teve condi-
ções de empregar mais pessoal e alugar novas 
dependências para desenvolver a companhia. 
Agora, diversificou seu negócio de forma a 
incluir consultoria ambiental e já treinou mais 
de 50 jovens em fotografia para a empresa 
Nigerian Liquefied Natural Gas.
Para Anggi, o programa significou uma ajuda 
que a transformou de estudante em empresá-
ria bem-sucedida e destacou seu perfil na 
mídia, tornando mais fácil seu acesso a novos 
mercados. “Foi maravilhoso receber esse 
apoio adicional”, afirma Anggi. “Recomendo 
a outros jovens empresários que nunca desis-
tam – é o fato de acreditarem em si próprios 
que ajudará vocês a alcançar o sucesso.”

Acesse: LiveWIRE International no  
http://www.shell-livewire.com/
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N
o dia 4 de junho, os funcio-
nários da plataforma FPSO 
Fluminense receberam uma 
visita especial a bordo – a 
do piloto Felipe Massa.  A 

ideia foi mostrar ao brasileiro como inicia o 
longo caminho de produção do combustí-
vel usado nas corridas de Fórmula-1 a partir 
de sua matéria-prima, o petróleo, e, assim, 
reforçar a parceria tecnológica entre a Shell 
e a Ferrari. 
O dia começou cedo. Partindo do Rio de Janei-
ro, Massa chegou pela manhã na plataforma 
localizada a cerca de 300 quilômetros da costa 
carioca e conheceu melhor o funcionamento e 
a rotina do FPSO. Visitou a sala de monitora-
mento, conversou com os engenheiros e apren-
deu um pouco sobre como o petróleo é extraí-
do, tratado e enviado para as refinarias, onde, 
finalmente, se transformará em combustível.  
Sentado na mesa de controle, comentou: “É 
possível fazer uma comparação com a tele-
metria dos carros de Fórmula-1: todos os 
parâmetros podem ser estudados 24 horas 
por dia.” Mas para o piloto, essa não é a única 
semelhança entre o trabalho na plataforma e 
a corrida. “Segurança e trabalho em equipe 
também são fundamentais”, disse.
Ricardo Corga, técnico de Segurança da 
Shell, que trabalha embarcado na platafor-
ma, concorda com Massa. “Nós também 
conseguimos fazer uma comparação entre o 
nosso trabalho e o do Felipe. Afinal, ambas as 
profissões requerem altos níveis de seguran-
ça. E para nós foi ainda mais interessante pela 
relação entre Shell e Ferrari e por estarmos no 
início do processo de criação do combustí-
vel. Ao final, parece que somos a mesma 
empresa”, disse Corga.

A visita teve direito a um tour pela embarca-
ção e também a uma sessão de perguntas e 
respostas com os funcionários, ao ar livre, 
sobre os mais diversos assuntos, como vida 
em família, seu início no kart e a nova catego-
ria idealizada por ele – o Racing Festival. 
Durante o encontro, Massa falou ainda sobre 
a inusitada experiência de visitar uma plata-
forma de produção de petróleo, seu acidente 
na Hungria no ano passado e a perspectiva 
em relação ao campeonato.
“Quero agradecer muito à Shell pela oportu-
nidade. Com certeza, é uma das melhores 
experiências da minha vida”, ressaltou o pilo-
to em sua primeira visita offshore. “É uma 
sensação incrível chegar aqui, ver os profis-
sionais trabalhando e saber como funciona 
os detalhes para tirar o óleo lá de baixo.”
Quando perguntado sobre a sensação de ser 
reconhecido mundialmente, Massa não dei-
xou dúvidas. “É maravilhoso estar num 
esporte como esse e, ainda por cima, repre-
sentando o lugar de onde vim. Mesmo quan-
do o resultado não é tão bom, é gratificante 
olhar para a nossa bandeira e saber que há 
várias pessoas, no meu País, assistindo a cor-
rida e torcendo para que eu esteja no pódio.”
Durante a conversa, o piloto ressaltou a 
importância da parceria técnica entre Shell e 
Ferrari, dizendo que o trabalho desenvolvido 
entre elas é contínuo, buscando proporcio-
nar inovações e boa performance a cada dia. 
Para ele, não basta ter um carro bom e os 
melhores óleos e combustíveis se ele não for 
competitivo. Por isso a importância de estar 
sempre melhorando também o câmbio, o 
chassi e a aerodinâmica do carro.
Em relação à atual temporada, o piloto se diz 
confiante para a etapa brasileira. Na sua opi-

Mesmo quando 
o resultado não é 
tão bom, é 
gratificante olhar 
para a nossa 
bandeira e saber 
que há várias 
pessoas, no meu 
país, assistindo à 
corrida e 
torcendo para 
que eu esteja no 
pódio”
Felipe Massa
Piloto da Ferrari
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nião, o pior, até agora, foram as questões téc-
nicas relacionadas aos pneus durante as corri-
das na Austrália, China e Espanha. “Na 
corrida da Turquia, eu já estava mais adapta-
do, mas espero chegar na corrida do Brasil 
brigando pelo campeonato, com um carro 
mais competitivo”, comentou o piloto.
Felipe Massa relembrou ainda do acidente no 
ano passado, na Hungria, que o fez abando-
nar  a temporada. Para ele, o acontecimento 
serviu como aprendizado. “Minha recupera-
ção foi muito boa e consegui voltar a correr. 
Mas serviu como uma lição de vida para per-
ceber que muitas coisas podem acontecer e, 
por isso, precisamos sempre pensar em ser o 
melhor no que fazemos.”
Depois do almoço, Massa participou ainda 
de uma rodada de entrevistas coletivas com 
jornalistas estrangeiros e com uma equipe de 
telejornalismo brasileira.  
Na opinião de Stuart Humm, gerente de 
Patrocínio da Shell/Ferrari, a visita foi uma 
ótima oportunidade para a Shell mostrar de 
onde vem o pontapé inicial que gera toda a 
inovação usada para desenvolver a gasolina e 
o lubrificante usados por ele nas pistas. 
“Felipe sempre soube da dedicação da Shell 
em desenvolver produtos que o permitem 
competir nos mais altos níveis do automobi-
lismo e essa visita o fez confiar ainda mais na 
parceria tecnológica existente entre a Empre-
sa e a escuderia italiana”, disse Humm.
Ao final, Massa agradeceu o carinho a toda a 
equipe e mais uma vez os parabenizou pelo 
importante trabalho desenvolvido offshore – 
trabalho que quem está na arquibancada do 
autódromo, curtindo a corrida, nem imagina 
que aconteça. 
Depois da intensa sexta-feira, todos de volta 
à terra firme, rumo aos próximos Grandes 
Prêmios e torcendo para que, em novembro, 
quando Massa estiver em Interlagos, possa-
mos torcer por sua chegada ao pódio.  
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Em buSCA DO

“Parabéns. Vocês podem se orgu-
lhar dos resultados que a Shell 
Brasil alcançou em termos de 
segurança em 2009.” Com essas 
palavras, Peggy Montana, vice-

presidente executiva de Suprimentos e 
Distribuição da Shell Global e de Downs-
tream para a América Latina, fechou as ati-
vidades do Safety Day na sede da Shell 
Brasil no Rio de Janeiro.
Realizado uma vez por ano, o Safety Day 
tem o objetivo de reforçar a importância da 
segurança junto aos funcionários. E este 
ano a data foi ainda mais especial. É que 
além de comemorar um 2009 sem nenhu-
ma fatalidade em toda a operação, no dia 8 
de junho – data da realização do Safety Day 
– a Shell Brasil completou 134 milhões de 
quilômetros rodados sem acidentes fatais. 
“Esse resultado é fruto de muito trabalho e 
esse trabalho tem que continuar para que 
atinjamos o alvo de zero acidentes. Um 
desempenho desses não acontece porque 
tivemos sorte. Segurança é uma mentalida-
de, são processos que geram benefícios para 
quem segue as regras e consequências para 
quem não as segue”, afirmou Gilbert Lan-
dsberg, presidente da Shell Brasil, durante o 
evento para uma audiência de cem pessoas.
O Safety Day foi realizado pela primeira vez 
em 2007 com o objetivo de alertar funcio-
nários e contratados para a importância da
segurança e criar uma cultura de se pensar 
nela. O Safety Day de 2008 sugeriu que 
cada um refletisse e fizesse uma promessa 
do que iria fazer individualmente para 
melhorar a segurança para si mesmo e para 
os colegas.
Em 2009, foi introduzido o tema “Faça a 
coisa certa”, cujo princípio é se todos segui-
rem as Regras de Ouro – cumprir, intervir e 
respeitar – e as 12 Regras que Salvam Vidas, 
todos terão um local seguro para trabalhar. 
“Este ano, estamos reforçando essa mensa-
gem. Segurança é para todo mundo, é algo 

que devemos fazer 
conscientemente, 
todos os dias, o tem-
po todo. Segurança é 
uma cultura, deve 
ser inerente ao nosso 
trabalho e é tão 
importante quanto 
entregar os resulta-
dos”, disse Lands-
berg. Para o presi-
dente, a mensagem é 
muito clara. “O que 
a Shell como empre-
sa e sua liderança 
estão dizendo é o 
seguinte: quem quer 
trabalhar na Shell 
tem que pensar em segurança.”
Para Evandro Gueiros, diretor de Distribui-
ção para América Latina da Shell Brasil, 
segurança é uma questão de percepção de 
risco. “O nosso negócio tem um risco ine-
rente. A gente vende combustível e lubrifi-
cante e está envolvido em transporte”, afir-
ma. Segundo ele, a segurança tem duas 
variáveis: exposição ao risco e comporta-
mento frente a esse risco. “Como a exposi-
ção é inerente ao nosso negócio, a grande 
questão que temos para mudar é o compor-
tamento”, conclui.
E é na área de comportamento que vem se 
concentrando os investimentos da Empre-
sa. Segundo explicou Evandro Gueiros, até 
2000 a Shell investiu em tecnologia imple-
mentando melhores caminhões, freios ABS, 
air bags, etc. Após 2000 começou um traba-
lho mais intenso sobre os sistemas de HSSE. 
“Nos últimos cinco anos, estamos traba-
lhando mais com comportamento e o Safe-
ty Day é um exemplo desse investimento”, 
explica.
Segurança é uma prioridade para a Shell em 
todas as áreas e processos e o grande objetivo 
da empresa – e que deve ser internalizado 

por todos os funcionários e contratados – é 
atingir nível zero de lesões fatais, o chamado 
goal zero. Os resultados alcançados na área 
de Saúde, Segurança, Segurança Patrimo-
nial e Meio Ambiente (HSSE) pela Shell 
Brasil comprovam que o goal zero é possí-
vel: a cada milhão de horas trabalhadas, 
houve menos de um incidente. Segundo 
Gueiros, esse foi o melhor resultado entre as 
subsidiárias da Companhia. “O goal zero é 
uma meta que temos que alcançar, é uma 
obrigação para quem trabalha na Shell”, 
atesta.
A experiência mostra que pequenos atos 
podem evitar grandes tragédias e a aplica-
ção de 12 regras básicas vem transforman-
do positivamente a performance da Shell 
Brasil em segurança. Entre elas estão a de 
não usar álcool ou drogas durante o expe-
diente ou na direção, não usar o celular ao 
dirigir e usar o cinto de segurança. “São 
regras muito simples de serem seguidas e, 
mesmo assim, ainda temos dificuldades 
em fazer as pessoas seguirem”, afirmou 
Peggy Montana. “É preciso disciplina para 
fazer a coisa certa e é isso que faz a diferen-
ça”, completou.

SAfETy DAy
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D
etentora de 13% do mercado mundial,  a Shell é reco-
nhecida como líder  no setor de Lubrificantes. A marca 
Shell Helix detém 7% do mercado mundial de lubrifi-
cantes automotivos e 10% do mercado brasileiro. 
Somente a família Shell Helix de lubrificantes teve um 

aumento de 6% em seu consumo no mundo em 2009, apesar da 
retração global de demanda observada no ano de 2009. Mas a Shell 
quer ir mais longe.
Com uma campanha criativa e inovadora, a empresa reafirma sua 
estratégia de tornar Shell Helix a marca de óleo de motor preferida 
em todos os países considerados chave para a Companhia, entre eles 
o Brasil. “A nova campanha promete um impacto muito grande 
entre os segmentos de consumidores envolvidos. Construímos um 
carro com aparência de cristal, 98% transparente, que permite ver o 
óleo em seu interior”, adianta Leila Prati, diretora global da marca.
Segundo a executiva da Shell Brasil, para fazer a campanha, foi 
construída uma réplica de automóvel em tamanho real. Um veícu-
lo foi desmontado e as peças foram reproduzidas uma a uma com 
um material chamado perplex, uma espécie de liga de acrílico 
transparente de alta resistência. O comercial veiculado na TV mos-
tra os momentos finais de montagem de um carro e o motor rece-
bendo Shell Helix Ultra. “Buscamos desenvolver uma campanha 
que fosse muito além de imagens computadorizadas. Com este 
carro podemos mostrar como Shell Helix limpa e protege o motor, 
ajudando a aumentar a sua vida útil”, explica Leila.
A família Shell Helix está presente em 56 países – na América do 
Norte, Pennzoil e Quaker State são as marcas de referência. Em 
todos eles, a Shell vem trabalhando para impulsionar o crescimen-
to da linha de lubrificantes sintéticos liderada por Shell Helix Ultra 
e Shell Helix HX7 que são os produtos premium da marca.
Um aspecto importante para a opção por uma marca é a facilidade de 
identificar o lubricante que melhor atende às necessidades do motor. 
Por isso, segundo Leila Prati, um dos pilares que sustentam a estraté-
gia de crescimento do Shell Helix é o seu portfolio simples com pro-
dutos bem diferenciados e direcionados para tipos específicos de 
motor. “Isso facilita a escolha de produtos mais avançados em termos 
de tecnologia”, garante Leila. A linha de comunicação que destaca o 
seu componente de limpeza ativa e as ações de marketing que visam 
a conquistar a preferência dos segmentos envolvidos também são 
ações que apoiam o plano de crescimento da marca. 
Mas um grande trunfo da Shell é a parceria com a Fórmula-1. Os 
carros da Ferrari funcionam como um laboratório para o aperfeiçoa-
mento da linha Shell Helix, permitindo o desenvolvimento de lubri-
ficantes cada vez mais avançados. “Os desafios enfrentados pelos 
carros da Ferrari de Fórmula-1 nas pistas são a base para o desenvol-

Shell Helix 
Excede.  
De novo.

SHELL HELIx
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vimento dos lubrificantes da família Shell 
Helix”, explica Leila. 
Formulados para limpar e proteger o motor, 
todos os produtos da família Shell Helix con-
têm agentes especiais de limpeza ativa, que 
eliminam o acúmulo de sujeira aumentando 
a performance e a vida útil do motor. Cada 
um deles é indicado para um tipo de motor 
ou necessidade. 
Shell Helix Ultra é o lubrificante utilizado 
nos carros da Ferrari. Totalmente sintético e 
com maior capacidade de limpeza, Shell 
Helix Ultra protege até três vezes mais que 
um lubricante mineral convencional. Shell 
Helix HX7 é fabricado com tecnologia sinté-
tica e Shell Helix HX5 é um lubrificante pre-
mium de base mineral. Shell Helix HX3 e 
Shell Helix HX3 K são lubrificantes mine-
rais, indicados para motores mais antigos. 
Mas a família vai aumentar. Ainda este ano, 
será lançado no mercado o Shell Helix HX5 
S, lubrificante de tecnologia sintética para 
motores flex, desenvolvido exclusivamente 
para o Brasil.
E a campanha de Shell Helix também é inova-
dora. Além da mídia tradicional, ela vem 
acompanhada de uma estratégia voltada para 
veículos digitais como redes sociais, blogs e 
fóruns de discussão. “A estratégia digital é nova 
e será focada nas redes sociais. Será gerado con-
teúdo específico para esta mídia – como o 
making of da campanha – que será distribuído 
para blogueiros que têm influência nesse setor 
e em fóruns de discussão para que falem sobre 
a marca e o produto”, explica Leila Prati.
E as novidades não param por aí. As réplicas 
transparentes do carro e do motor produzi-
das especialmente para a campanha partici-
parão de exposições em diversos países, cum-
prindo um papel de ferramenta de vendas. 
“É o que chamamos de marketing experien-
cial, em que o cliente tem uma vivência com 
a marca e com o produto”, destaca Leila. O 
motor esteve no Brasil entre os dias 19 e 23 
de abril, participando do lançamento da 
campanha e do novo portfolio Shell Helix em 
uma Acadamia de Vendas. 
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Carro de Vidro no centro de desenvolvimento e pesquisa Thornton, na Inglaterra

Shell Helix é o lubrificante com maior 
reconhecimento e preferência nos países-
chave para a marca, segundo resultados da 
última pesquisa anual Motorists Lubricants 
Tracker (MLT) realizada pela Shell. Essa pre-
ferência é comprovada pelos números: o 
volume de vendas do óleo no País aumentou 
quase 45% nos últimos cinco anos, de acor-
do com o Relatório Financeiro Interno da 
Shell. Do volume vendido no Brasil, 87% 
ainda é de lubrificantes minerais. “Como a 
frota nacional é antiga (idade média de oito 
anos), o óleo mais usado é o mineral, indica-
do para veículos com alta quilometragem”, 
constata Fernanda Andrade, gerente de 
Marketing de Lubrificantes da Shell Brasil.

Mas a Shell quer mudar esse quadro. Acom-
panhando as tendências mundiais da indús-
tria e, para levar à frente sua estratégia de 
migrar o mercado dos lubrificantes minerais 
para os de tecnologia sintética, desenvolveu o 
Shell Helix HX5 S. Os óleos minerais são 
obtidos da separação de componentes do 
petróleo, enquanto os sintéticos são obtidos 
por reação química e, por isso, mais puros. Os 
óleos semissintéticos ou de base sintéticas, 
empregam mistura de componentes minerais 
e sintéticos.

O novo lubrificante da Shell possui tecno-
logia semissintética, e é indicado para moto-
res bicombustíveis – que rodam com álcool 
combustível ou gasolina. “O carro flex tem 
necessidades específicas que são melhor aten-
didas por um óleo sintético e o Shell Helix 
HX5 S é um produto de tecnologia sintética 
que será a porta de entrada para os lubrifican-
tes sintéticos”, afirma Fernanda.

Nos motores flex existe um risco maior de 
separação da água, o que pode levar à corrosão 
do motor. O Shell Helix HX5 S reduz o risco 
de separação de água e de formação da borra 
branca, que pode ocorrer com o uso do etanol. 

A borra pode reduzir a eficiência do motor e 
impedir o óleo de chegar às superfícies que 
necessitam de lubrificação e proteção.

O novo integrante da família Shell Helix 
foi desenvolvido exclusivamente para o mer-
cado nacional exatamente por causa das 
características da frota brasileira. “Existe um 
portfolio global de Shell Helix. Como base 
nele, cada país produz ou importa os produ-
tos que atendem às necessidades locais. Mas 
há casos onde uma grande demanda local 
justifica o desenvolvimento de um produto 
específico, como é o caso do Shell Helix HX5 
S”, explica Leila Prati.

E o aumento da demanda local por lubri-
ficantes sintéticos tem uma explicação: o 
aumento da oferta de crédito. Com mais cré-
dito, não só as vendas crescem, mas ocorre 
também a troca de carros antigos por carros 
novos. “A tendência é que a frota brasileira se 
renove numa velocidade cada vez maior. A 
estimativa é que em 2015 os carros com 
motores flex representem 65% da frota 
nacional”, afirma Fernanda Andrade. Hoje 
ela representa cerca de 28%. Os dados são da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea).

E esse é um movimento global, capitanea-
do pelas próprias montadoras de veículos. 
Os países europeus praticamente não usam 
lubrificantes de base mineral. Para se ter uma 
ideia, na Inglaterra, 98% do volume de Shell 
Helix vendido no ano de 2009 foi de sintéti-
cos, de acordo com o Relatório Financeiro 
Interno da Shell. “A tendência mundial é 
aumentar o mix de sintéticos à medida que o 
parque veicular tenha mais carros com moto-
res de mais alta tecnologia. Um lubrificante 
sintético, além de proporcionar maior prote-
ção e limpeza, reduz a fricção interna das 
partes do motor, gerando economia de com-
bustível”, completa Leila Prati.

Shell Helix HX5 S

A estratégia digital é 
nova e será focada 
nas redes sociais”
Leila Prati
Diretora global da marca
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Reduzindo Emissões: 

Em uma companhia voltada para a tecnologia, repleta de especialistas em 
inovação e solução de problemas, não existe a opção de desistir quando não 
há respostas claras e bem definidas. Ninguém desenvolveu uma tecnologia 
que corresponda às necessidades de um determinado lugar? Não é problema, 
o pessoal da Shell encontrará uma solução. Esta é a história das pessoas e da 
tecnologia que conquistaram com o Projeto do Anticlinal de Pinedale da Shell 
o Prêmio de Melhor Gerenciamento de 2009, conferido pelo Departamento de 
Administração de Terras norte-americano, em Wyoming, EUA. 

Por Kimberly Windon

As forças propulsoras  
do sucesso de pinedale

REDuzINDO EmISSõES

Instalações em Pinedale
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E
m 2009, o Departamento de Admi-
nistração de Terras (Bureau of Land 
Management – BLM) dos Estados 
Unidos entregou à Shell, e às opera-
doras Ultra e Questar, o Prêmio de 

Melhor Gerenciamento pelo trabalho desen-
volvido pela equipe na redução das emissões 
para a atmosfera oriundas da exploração de 
gás natural no campo de gás do Anticlinal de 
Pinedale. A equipe da Shell em Pinedale apli-
cou uma “abordagem dupla” para diminuir 
as emissões decorrentes das operações de per-
furação e produção a um nível inferior aos de 
2005 e obteve, na totalidade do campo, uma 
redução de emissões de aproximadamente 
95% no caso dos óxidos de nitrogênio (NOx) 
e de 63% no caso dos compostos orgânicos 
voláteis (COVs). 
Como eles conseguiram isso?
• A área de Perfuração analisou uma tecnolo-

gia já comprovada, elaborou uma aplicação 
inovadora dessa tecnologia e transformou 
a ideia em uma solução viável para o pro-
blema das emissões. 

• A área de Operações tomou medidas pró-
ativas e, em certos casos, voluntárias para 
controlar as emissões.

A questão 
A Shell precisava reduzir suas emissões de 
NOx no Anticlinal de Pinedale a um nível 
inferior aos registrados em 2005. E precisava 
também reduzir em 80% o NOx oriundo 
dos motores de suas sondas. O problema: 
disponibilidade limitada de opções de tecno-
logia para produzir os resultados de que o 
lugar precisava. 
Mas isso não impediu que a equipe de Pineda-
le atingisse o objetivo. “Eu gosto de desafios e 
esse era um grande obstáculo à manutenção 
do nosso ritmo de desenvolvimento e da nossa 
postura de responsabilidade ambiental”, 
comenta Jim Sewell, engenheiro ambiental de 
Pinedale. “No caso de projetos ambientais 
nem sempre existe uma fórmula concreta ou 
uma resposta claramente definida e é você que 
precisa elaborar as soluções.”
Foi exatamente o que Jim e a equipe de per-

furação fizeram para resolver o dilema das 
emissões. A abordagem empregada na busca 
da resposta foi semelhante à solução de um 
quebra-cabeça em que algumas peças estão 
faltando. 

Reduzindo as emissões das 
sondas 
O primeiro passo foi identificar tecnologias 
com potencial para alcançar os resultados 
que eles queriam. “A fim de limitar as opções 
de soluções possíveis, nós recorremos a ava-
liações técnicas típicas para identificar a mais 
adequada à nossa situação”, explica Jim.
Uma força-tarefa integrada por peritos 
ambientais e especialistas em equipamentos 
de rotação, provedores de tecnologia e o 
gerente do projeto fez um exame cuidadoso 
das tecnologias disponíveis e se concentrou 
rapidamente na mais promissora: Redução 
Catalítica Seletiva (SCR). Sabia-se que a 
aplicação da SCR a motores a diesel existen-
tes fornecia uma solução quando esses moto-
res operavam sob carga. A tecnologia SCR 
remove as emissões de NOx durante as ope-
rações de perfuração usando um fertilizante 
líquido à base de ureia e um catalisador. 
Quando a ureia é misturada à descarga do 
motor da sonda, ela se converte em amônia. 
O NOx e a amônia se misturam ao catalisa-
dor e a reação transforma as emissões de 
NOx em nitrogênio (N2) e água (H2O). 
A equipe de Pinedale testou essa tecnologia 
pela primeira vez em 2004-2005 e fracassou 
algumas vezes na tentativa de fazer com que a 
tecnologia operasse o tempo todo de forma 
coerente. Como explica Jim: “O catalisador 
funcionou bem, mas com a tecnologia SCR 
que estávamos usando, não foi possível con-
trolar adequadamente as cargas de motor 
variáveis, que são comuns na perfuração e, ao 
mesmo tempo, os sensores de NOx tende-
ram a falhar ou sofrer obstrução.”
A questão da falha ou obstrução, como Jim e 
a equipe de engenharia não demoraram a 
descobrir, deveu-se ao fato de que as taxas de 
injeção de ureia estavam vinculadas à con-
centração de NOx. Eles resolveram simplifi-
car o sistema e proporcionar ainda mais pro-

James Duran
Gerente de Operações de 
Pinedale

Tenho orgulho 
especial das ações 
que empreendemos 
voluntariamente”

teção contra o vazamento de amônia e 
instalaram um catalisador de oxidação. 
Em maio de 2008, o primeiro catalisador foi 
acrescentado aos motores de uma das sondas 
da Shell no Anticlinal de Pinedale. Agora, a 
Shell tem tecnologia SCR em todas as suas 
sondas em operação no Anticlinal e as emis-
sões de NOx associadas baixaram em mais de 
95% – do que chegou a ser de 80 toneladas 
anuais por sonda para cinco toneladas anuais 
por sonda. 
“Trata-se de uma solução que nos permite 
desenvolver o campo de maneira mais eco-
nômica e eficiente, ao mesmo tempo que 
cumprimos os requisitos exigidos e melhora-
mos nosso relacionamento com os vizinhos 
de Pinedale,” comenta o engenheiro de per-
furação Matt Ganser. 

Controlando as emissões
A equipe de Operações de Pinedale fez ainda 
outras contribuições importantes para a luta 
contra as emissões. As medidas que a equipe 
tomou até o momento foram extremamente 
exatas, pois reduziram os COVs em todo o 
campo em mais de 63%. “Os efeitos do que 
fizemos continuarão a se manifestar a longo 
prazo”, afirma James Duran, Gerente de 
Operações de Pinedale. “Tenho orgulho 
especial das ações que empreendemos volun-
tariamente.”
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O que eles fizeram?
• Redirecionaram a rota da descarga da bomba 

pneumática de rastreamento de calor para os 
combustores de COV instalados no local a fim 
de incinerar uma fonte de emissões que antes 
eram lançadas na atmosfera. 

• Substituíram os controladores pneumáticos 
existentes no campo por controladores “sem 
purga”. 

• Implementaram emissões voluntárias de con-
trole de tanque nos tanques mais antigos, que 
não precisavam atender ao padrão de conformi-
dade em vigor. Isso consistiu na captura dos 
vapores dos tanques e no direcionamento dos 
mesmos para os combustores de COV. 

• Adotaram lições aprendidas com as instalações 
canadenses da Shell sobre regulagem e otimiza-
ção do desempenho de circuitos de rastreamen-
to de calor, o que por sua vez acarreta a otimiza-
ção do uso do gás combustível. 

• Utilizaram a tecnologia infravermelha FLIR 
(Forward Looking Infrared Technology) 
para detectar escape de emissões em todas 
as instalações da Shell em Pinedale a cada 
dois meses, embora o requisito seja fazê-lo 
apenas uma vez por ano. 

“A FLIR é semelhante à tecnologia de visão 
noturna. Se você não consegue ver os vapo-
res a olho nu, nem ouvi-los nem sentir seu 
cheiro, essa câmara os apreende”, explica 
James. “Dessa forma, temos oportunidade 
de ver onde poderão existir pequenos vaza-
mentos e solucioná-los antes que se tornem 
reportáveis.”

Ozônio no inverno?
Ao contrário do que acontece na maioria das 
áreas, em Sublette County pode ocorrer for-
mação de ozônio durante os meses de inver-

no devido a circunstâncias geográficas, à 
cobertura de neve e às inversões de tempera-
tura. “No inverno passado tivemos dois avi-
sos de ozônio, mas nunca tivemos casos de 
excesso”, explica James. 
O estado de Wyoming emite um aviso sem-
pre que as condições atmosféricas são favorá-
veis à formação de ozônio. Se a taxa de ozô-
nio ultrapassa o Padrão Nacional de 
Qualidade do Ar Ambiente, o estado emite 
um alerta de ozônio. 
Além das medidas destinadas a reduzir per-
manentemente as emissões oriundas das ope-
rações de produção e perfuração, as equipes 
implementaram também medidas pró-ativas 
de curto prazo para reduzir o NOx e os COVs, 
precursores do ozônio, quando é emitido um 
alerta. As medidas preventivas para redução 
de quaisquer emissões adicionais podem 
incluir o adiamento da transferência de con-
densado pelos caminhões-tanque a partir dos 
tanques de armazenamento do campo ou as 
atividades de manutenção preventiva, quan-
do é possível e seguro fazê-lo. 
“Com a implementação de medidas pró-ati-
vas por meio do nosso plano de contingên-
cias de ozônio, a equipe da instalação da Shell 
em Pinedale está fazendo sua parte sempre 
que o Estado de Wyoming emite avisos de 
ozônio”, afirma Jim. 

O que está por vir 
A Shell está instalando um sistema de coleta 
de líquidos (LGS) no Anticlinal de Pinedale 
para reduzir os COVs por meio da elimina-
ção da maior parte das emissões decorrentes 
do carregamento de tanques e caminhões. 
O LGS para a Shell, a Ultra e a Questar 
combinadas deverá eliminar até 165 mil 
viagens e as emissões de caminhões associa-
das. A Shell está reduzindo ainda mais as 
emissões decorrentes das viagens dos cami-

James Duran
Gerente de Operações 
de Pinedale

Os efeitos do 
que fizemos 
continuarão a se 
manifestar a 
longo prazo”

REDuzINDO EmISSõES

nhões por meio da expansão da monitora-
ção remota e automática de poços e de ope-
rações auxiliadas por computador. Além 
disso, intensificamos nossas atividades de 
inspeção dos equipamentos de controle de 
emissões e estamos trabalhando para redu-
zir as emissões desnecessárias das nossas 
operações e as de nossos contratados e ven-
dedores.

REDuzINDO EmISSõES
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RumO AO ETANOL gLObAL

A 
Shell anunciou, no início de 
fevereiro, a assinatura de um 
memorando de entendimento 
com o objetivo de criar uma 
joint venture com a Cosan, 

Empresa líder na produção de álcool 
combustível no Brasil e futura parceira 
da Shell na rede de distribuição de 
combustíveis e lubrificantes.
O acordo envolve uma parceria no valor 
de US$ 12 bilhões para a produção de 
etanol, açúcar, energia e suprimento, 
distribuição e comercialização de 
combustíveis. Segundo Vasco Dias, 
indicado a presidente da potencial joint 
venture, a criação da nova empresa está 
alinhada com a estratégia mundial da 
Shell centrada nos biocombustíveis, 
produto que, segundo ele, tende a ganhar 
importância na matriz de combustíveis da 
Companhia a médio e longo prazos. 
“O etanol brasileiro é o biocombustível 
mais competitivo não só pela baixa 
emissão de CO2, mas também porque 
ele é o mais viável economicamente. Não 
compete com os alimentos (como é o caso 
do milho) e tem escala. Vamos levar o 
etanol brasileiro a se transformar em um 
combustível global”, disse Dias. 
Com uma capacidade de produção anual 
de cerca de dois bilhões de litros de álcool 
combustível e perspectivas significativas 
de crescimento, a joint venture fornecerá 

à Shell e à Cosan condições mais sólidas 
para crescimento e rentabilidade na área de 
biocombustíveis sustentáveis dentro do País. 
Dias também não descarta os planos da 
Empresa de vir a ser uma exportadora 
de etanol no futuro. “A Shell visa à 
exportação para outros mercados, mas isso 
vai depender dos planos da joint venture”, 
afirmou o executivo.
A nova empresa terá uma rede com cerca 
de 4.500 postos de serviço e um volume 
total de 17 bilhões de litros anuais. 
“Uma parceria como essa cria uma área 
de distribuição com muita escala, já que 
une as duas redes de maior eficiência 
do mercado”, afirma Vasco Dias. Tal 
magnitude consolidará a Shell e a Cosan 
como líderes de mercado no Brasil, país 
de maior eficiência mundial na produção 
de etanol.
Para o diretor mundial de Downstream 
da Royal Dutch Shell, Mark Williams, “o 
anúncio reafirma a importância do Brasil 
para a Shell e permitirá à Companhia 
estabelecer um significativo e rentável 
negócio na área de biocombustíveis, com 
potencial de maior desenvolvimento e 
implementação futura de tecnologias.”
A tecnologia também não ficou de 
fora das negociações. Na parceria entre 
a Shell e a Cosan, entra também a 
participação que a Shell tem em duas 
empresas: a Iogen e a Codexis. A Iogen 

Vasco Dias
Potencial presidente da 
joint venture 

Levar o etanol 
brasileiro a se 
transformar em 
um combustível 
global”

NEgóCIOS 

é líder mundial em biotecnologia 
especializada em etanol celulósico, e 
a Codexis é líder no desenvolvimento 
de tecnologias limpas para processos 
biocatalíticos que permitem soluções 
mais eficientes e ecologicamente 
corretas.
Para Rubens Ometto Silveira Mello, 
presidente do Conselho de Administração 
da Cosan, “a joint venture consolidará 
a posição de liderança do Brasil em 
um mundo que busca alternativas 
sustentáveis, eficientes e confiáveis para 
satisfazer suas demandas energéticas.”
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mObILIDADE  
mAIS INTELIgENTE

mObILIDADE SuSTENTávEL

U
ma das consequências do crescimento da população é o 
aumento do transporte rodoviário. E esse aumento 
demanda também mais energia. Cerca de um quinto 
da energia produzida no mundo é utilizada na área de 
transporte e 60% de todo o petróleo produzido é dire-

cionado para esse setor. Pensando nessa questão, a Shell desenvol-
veu um conjunto de conceitos e produtos para contribuir para um 
transporte mais limpo e eficiente de pessoas e produtos. Esse paco-
te se chama “Mobilidade mais inteligente”. 
O lançamento da nova abordagem foi feito durante a 10ª edição do Miche-
lin Challenge Bibendum, evento global que visa discutir ações relacionadas 
à mobilidade sustentável, promovido entre os dias 31 de maio e 3 de junho 

no Rio de Janeiro e patrocinado pela Shell International. 
Nesse encontro, executivos e representantes das principais empresas do 
ramo dos transportes, como montadoras, fornecedoras de energia e 
pesquisadores, entre outros, participaram de debates, mesas-redondas 
e coletivas de imprensa visando divulgar inovações tecnológias volta-
das para a redução de consumo de combustível e de emissões e também 
para desenvolver melhorias nas condições de mobilidade.
Esse conjunto de conceitos inovadores lançados pela Shell se baseia 
em três tópicos principais: produtos, uso e infraestrutura. Eles 
foram desenvolvidos para ajudar clientes, parceiros e o planeta a 
encontrarem formas de reduzir as emissões e, assim, economizar 
em termos econômicos e ambientais. 

Por Carina Andion
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produtos mais inteligentes
Uma das ferramentas desenvolvidas pela Shell 
foi a fórmula do Fuel Economy, hoje disponí-
vel em mais de 21 países. Em 2009, a Empresa 
lançou o Fuel Save  - uma fórmula mais avan-
çada do Fuel Economy, que ajuda os motoris-
tas a economizarem até um litro de combustí-
vel por tanque, com base num tanque cheio 
de 50 litros. Com o melhor uso de novos adi-
tivos, é possível economizar uma quantidade 
significante de petróleo e diesel.
Dentre os “Produtos mais inteligentes”, 
incluem-se também lubrificantes mais efi-
cientes e até mesmo plásticos inovadores que 
permitem aos fabricantes de carro criarem veí-
culos mais leves e que usem combustível de 
forma mais eficaz.
No Brasil, o investimento em biocombustí-
veis e o lançamento do V-Power Etanol – pri-
meiro etanol aditivado do Grupo Shell – sig-
nificam mais um passo em direção ao uso de 
produtos mais limpos. Mas até esse novo 
mosaico energético se definir, é necessário tra-
balhar em cima das fontes atuais para tirar o 
máximo de proveito delas. 
Segundo o diretor mundial de Downstream 
da Royal Dutch Shell, Mark Williams, 
embora os veículos elétricos, o hidrogênio e 
os biocombustíveis avançados apresentem 
forte potencial de uso, não haverá quanti-
dade suficiente deles para fazer a diferença 
nos próximos anos. “Como é muito tempo, 
já estamos agindo agora para tornar o atual 
sistema de transporte mais limpo e mais efi-
ciente.”

uso mais inteligente
Mas não basta ter produtos mais eficientes 
se não forem utilizados de forma adequada. 
Eles viabilizam resultados ainda melhores 
quando usados também de forma mais 
inteligente. Por exemplo, a Shell oferece aos 
motoristas um serviço chamado FuelSave 
Partner, uma nova solução de gerenciamen-
to de combustível para frotas de transporte 
comercial que ajuda as empresas a gerencia-
rem o consumo e permite que economizem 
até 10% de combustível e emitam menos 
CO2. 
Também como parte dessa estratégia, a Shell 
lançou a Ecobox®. A novidade é uma alterna-
tiva às embalagens tradicionais de plástico, 
permitindo levar óleo até os clientes de forma 
mais eficiente ao mesmo tempo em que reduz 
o desperdício de plástico em 80%. 
O uso de plástico somente no forro da Ecobox® 
reduz em 89% seus resíduos em aterros — o 
equivalente a 24 garrafas plásticas de um litro. 
Além disso, a nova embalagem pode ser total-
mente reciclada. O sistema de bombeamento 
da nova embalagem ajuda a melhorar diversas 

Em direção à emissão zero
Chong Meng participou ainda do painel 
“Cenários de Energia, Clima e Transporte”, 
ocorrido durante o Challenge Bibendum. 
Para o executivo, os países desenvolvidos 
devem avançar em direção a sistemas de trans-
portes com emissão zero até 2050. 
O consenso alcançado no Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
em Copenhague define que o limite para as 
mudanças climáticas se tornarem insuportá-
veis é quando se alcançar dois graus acima dos 
níveis pré-industriais. Chong Meng defende 
que estar abaixo desse patamar deve ser o obje-
tivo da sociedade e que o desenvolvimento e a 
adoção de novas tecnologias são uma impor-
tante etapa do desafio. 
O vice-presidente reconhece que a indústria 
também exerce papel fundamental. “Como 
um dos maiores fornecedores mundiais de 
combustíveis e lubrificantes para os transpor-
tes, estamos fazendo o possível para ajudar 
nossos clientes a usarem menos combustível e 
a emitirem menos gás carbônico. Chamamos 
a nossa resposta estratégica para o desafio do 
transporte sustentável de ‘Mobilidade mais 
inteligente’.”

tarefas operacionais associadas à troca de óleo 
por meio de garrafas de litro individuais. 
Na opinião do vice-presidente executivo de 
B2B e Lubrificantes, Tan Chong Meng, por 
meio do fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes de forma mais inteligente para 
os clientes e do uso mais eficiente de recur-
sos, é possível alcançar melhorias cada vez 
maiores que resultarão num impacto em 
escala significativa a longo prazo.

Infraestrutura mais inteligente
A Shell ajuda ainda a desenvolver uma infraes-
trutura energética de transporte rodoviário 
global mais eficiente. Um exemplo é o proces-
so voltado a produzir e implantar asfalto a 
temperaturas mais baixas – o Processo Shell 
WAM Foam, que reduz o consumo geral de 
energia entre 25% e 35% se comparado ao 
asfalto convencional. 
Existe também o Shell Instapave, que está 
sendo desenvolvido na América Latina e 
Índia para consertar rodovias que apresen-
tem imperfeições e que possam apresentar 
riscos à segurança dos usuários. Trinta 
minutos após aplicação, o pavimento já 
pode começar a ser utilizado.

Como é muito 
tempo, já 
estamos agindo 
agora para tornar 
o atual sistema 
de transporte 
mais limpo e 
mais eficiente.”
Mark Williams
Diretor mundial de 
Downstream da Royal 
Dutch Shell

Simulador de 
combustível no 

stand

Carro desenvolvido por pesquisadores e estudantes brasileiros que 
venceu na categoria Design da Shell Eco Maratona Américas em 2009
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IRAquE 

Como bem sabem os veteranos do setor, a indústria petrolífera 
iraquiana foi nacionalizada nos anos 1970, o que bloqueou durante 
décadas o ingresso de empresas petrolíferas internacionais. Com o fim 
da guerra no país, tudo isso mudou. Desenvolvimentos recentes 
permitiram o retorno das empresas petrolíferas, com a Shell na 
vanguarda.

D
urante os últimos seis anos, 
Mounir Bouaziz, vice-presi-
dente Comercial de Upstream 
Internacional, tornou-se uma 
figura muito conhecida no Ira-

que, além de ser o primeiro executivo de uma 
companhia internacional de petróleo (IOC) a 
chegar ao País após a ação norte-americana. 
Em sua primeira visita oficial a Bagdá, em 
2004, ele viajou por terra a partir de Amman, 
um percurso extenuante de dez horas. 
“Naquela época, o foco se concentrava no 
engajamento com os iraquianos e no treina-
mento técnico”, conta ele. “Muitos dos conta-
tos que estabeleci nos primeiros tempos pro-
varam-se extremamente valiosos mais tarde.”
A Shell está ativa no Iraque desde 2004, 
apoiando o Ministério do Petróleo iraquiano 
por meio de estudos de viabilidade e progra-
mas de treinamento. 

Construindo pontes
Nas palavras de Mounir: “Boa parte do meu 
tempo tem sido dedicada ao estabelecimento 
de contato pessoal com os iraquianos, o que 
chamo de ‘construir pontes’.”
“Em termos históricos, tem existido no Iraque 
um certo grau de hostilidade contra as compa-

a recuperação de um país 
devastado pela guerra
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nhias internacionais. Nós trabalhamos com 
afinco para superar isso, dando uma face 
humana à Shell. Organizamos reuniões nas 
cidades, eventos de comunicação e ajudamos 
a reformar centros de treinamento vocacio-
nal. Assim, os iraquianos se familiarizam 
conosco e nós aprendemos sobre seus interes-
ses e preocupações.”
Em 2005, a Shell deu início ao trabalho do 
Plano Mestre do Gás para o Iraque, um abran-
gente estudo conjunto com a Mitsubishi e o 
Ministério do Petróleo, cujo objetivo é mape-
ar uma estratégia para o aumento da produ-
ção e utilização do gás natural. Três anos mais 
tarde, a Shell assinou um contrato preliminar 
relativo ao Projeto South Gas. 
“Com esta joint venture, estamos nos esfor-
çando para agilizar a captura de um grande 
volume de gás natural, que atualmente é quei-
mado em detrimento do meio ambiente”, 
explica Mounir. “No momento, o Iraque está 
queimando 4.000 toneladas de gás por dia, ao 
mesmo tempo que importa 1.200 toneladas 
diárias de gás de petróleo liquefeito para uso 
na cozinha, o que, evidentemente, não faz o 
menor sentido.”
O empreendimento disponibilizará mais gás 

Apesar de todos os 
desafios que 
enfrentamos no início, 
nossos esforços no 
Iraque estão 
começando a dar 
frutos. O mais 
importante é o fato de 
que rompemos o tabu 
da operação no 
Iraque”
Mounir Bouaziz
Vice-presidente Comercial de 
Upstream Internacional

com muito cuidado, recorrendo à ampla 
expertise externa.”

planos propostos
O Projeto de Utilização South Gas é uma 
proposta de joint venture entre a companhia 
iraquiana South Gas, a Shell e a Mitsubishi. 
O projeto é considerado de grande impor-
tância do ponto de vista local, pois viabiliza 
uma série de opções para permitir que o País 
obtenha a melhor utilização possível de suas 
reservas de gás natural. A exportação de GNL 
é uma das possibilidades. 
E Mounir conclui: “O projeto gerará um 
novo e considerável fluxo de receita para a 
economia do País, de modo que estamos tra-
balhando com nossos parceiros iraquianos 
para chegar a um acordo final.”
“Apesar de todos os desafios que enfrentamos 
no início, nossos esforços no Iraque estão 
começando a dar frutos. O mais importante 
é o fato de que rompemos o tabu da operação 
no Iraque. Nós abrimos o caminho e desde 
então muitos seguiram nosso exemplo.”

Para atualizações detalhadas sobre o Projeto South 
Gás, visite www.basrahgas.com 

Entrevista da TV Al Arabia com o VP, Mounir Bouziz 

Reunião do time no Iraque

para a geração de eletricidade e o consumo 
doméstico, além de reduzir a eletricidade 
extraída da grade doméstica para a produção 
de petróleo.
Em 2009, quando a Shell obteve a concessão 
para operar o campo de Majnoon, um dos 
maiores do mundo, Mounir e sua equipe rece-
beram várias mensagens de congratulações. 
“Para mim, a mais importante foi a mensa-
gem da própria comunidade de Majnoon”, 
afirma ele. “Foi um sinal evidente de que nos-
sos esforços para conquistar a confiança do 
povo iraquiano estavam dando frutos.”

Assinatura na linha pontilhada
Em janeiro de 2010, o Ministério do Petróleo, 
a Shell e a Petronas assinaram um contrato de 
20 anos para provisão de assistência técnica ao 
desenvolvimento do campo de Majnoon, 
com a operação a cargo da Shell. O consórcio 
está visando a um platô de produção de 1,8 
milhão de barris diário, a partir do nível atual 
de aproximadamente 45 mil barris. 
Mounir explica: “Existe uma percepção gene-
ralizada de que o Iraque continua sendo um 
país de risco para a operação de companhias. 
Mas nós analisamos a situação de antemão e 
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O apelido dado por JK a Nelson Bose remonta à 
saga da Empresa durante e logo após a construção 
de Brasília, a capital inaugurada no Planalto 
Central em 21 de abril de 1960

Por Carlos Franco

bRASÍLIA: 50 ANOS
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M
r. Shell. Era assim que Jusce-
lino Kubistchek se referia a 
Nelson Bose nos tempos 
pioneiros da construção de 
Brasília e da estrada que 

ligaria a futura capital federal a Belém, no 
Pará. Bose comandou a operação pioneira da 
Shell no Centro Oeste nos anos 50 e 60, pri-
meiro no Posto de Abastecimento de Aviação 
(PAA), naquele que tempos depois se con-
verteria no atual aeroporto de Brasília, depois 
no plano piloto da capital e ao longo da 
Belém-Brasília. Ele lembra, com carinho, 
que JK, o presidente bossa nova, não guarda-
va nomes, mas tinha uma clara noção do que 
faziam todos e assim ia distribuindo afagos e 
apelidos nas visitas ao imenso canteiro de 
obras do Planalto Central. 
Hoje, esse paulistano do Bexiga, nascido em 
1930, orgulha-se do apelido ganho e de ter 
participado do desbravamento do cerrado 
que deu origem à mais moderna capital do 
mundo, traçada em régua e compasso por 
Lucio Costa e Oscar Niemeyer e ajardinada 
por Burle Marx, homens geniais que deram 
vida ao sonho de JK.
Bose recorda que, ao ingressar na Shell como 
trainee, em 1955, não fazia ideia de que par-
ticiparia, a partir de 1957, de um momento 
crucial na vida do País. “JK queria inaugurar 
a capital em 21 de abril de 1960 e o cronogra-
ma parecia apertado, mas logo, logo a cidade 
em formato de avião, com estruturas arquite-
tônicas gigantescas como a Esplanada dos 
Ministérios, a Catedral, o Palácio do Planal-
to, o Congresso e o Itamaraty começava a 
ganhar corpo. Os candangos, aqueles que de 
diferentes partes do Brasil participaram da 
obra, comemoravam cada etapa. E eu me 
orgulhava de abastecer nas bombas os carros 
dos pioneiros e também todo o equipamento 
pesado usado na construção. Alegria maior 
era saber que JK usava o nosso combustível.” 
E ele retribuía sempre, perguntando como 
estavam as coisas, sempre agradecendo e esti-
mulando a todos a querer mais daquele solo, 
onde um sonho, criticado por muitos, toma-
va corpo. 

“O PAA era pequeno e foi erguido pela Shell 
para atender à demanda que se imaginava 
crescente do futuro aeroporto de Brasília. No 
início, a aeronave que mais fazia pousos e 
decolagens era o DC-3 da Força Aérea Brasi-
leira (FAB) que transportava JK do Rio para 
Brasília.” Bose lembrava que o presidente 
visitava a obra pelo menos duas vezes ao mês, 
depois começou a ir com mais frequência 
porque o ritmo de construção se tornou fre-
nético. “Foi uma festa quando as estruturas 
de madeira e ferro foram retiradas e o prédio 
do Congresso Nacional emprestou belo con-
torno à Esplanada.” O administrador, for-
mado na primeira turma da Escola Superior 
de Administração de Negócios (ESAN) da 
Pontifícia Universidade Católica de São Pau-
lo (PUC-SP) na qual ingressara em 1953, 
recorda ainda que aqueles eram tempos de 
desenvolvimento acelerado, com JK pontifi-

Nelson Bose
“Mr. Shell”

Eu me orgulhava 
de abastecer nas 
bombas os carros 
dos pioneiros e 
também todo o 
equipamento 
pesado usado na 
construção. 
Alegria maior era 
saber que JK usava 
o nosso 
combustível”
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cando o lema “50 anos em 5” e aproveitando 
a efervescência do pós-guerra, a reconstrução 
da Europa e o crescimento acelerado dos 
Estados Unidos da América (EUA) e o 
aumento espetacular da venda de carros no 
Brasil. 
A construção do Lago Paranoá, em Brasília, 
um lago artificial para contemporizar o clima 
seco e quente do cerrado, em pleno Planalto 
Central, foi outra obra que atraiu a atenção 
de todos. “Parecia uma inundação. As águas 
de pequenos rios começaram a encher o lago 
artificial e hoje ninguém tem ideia mais de 
que o mesmo é artificial.”
E se tinha a primeira bomba para abastecer 
aviões, a Shell também queria ser a primeira 
a abastecer carros. A bomba, que ficou 
conhecida como ‘a pioneira’,  foi instalada 
inicialmente no núcleo bandeirante. A mes-
ma bomba seguiria depois para o primeiro 
posto Shell na superquadra sul (SQS)  205. 
Bose diz que Oscar Niemeyer não tinha esta-
belecido um local para os postos de gasolina 
e serviços até que ele foi ao seu escritório no 
meio da obra e viu o mapa da cidade, em 
forma de avião, e pediu a Niemeyer uma 
indicação de onde seriam erguidos os postos 
de abastecimento. “Ele pegou uma caneta 
piloto e começou a analisar a planta até que 
enfim achou que a Avenida Central do avião, 
atravessando as suas duas asas, a norte e a sul, 
seria a ideal. O primeiro ponto era no 205, 
onde ele escreveu à mão o nome da Shell.” 
Outra saga seria escrita naqueles idos de 58 e 

59, quando foram construídos os primeiros 
postos. “Decidimos por uma estrutura pré-
montada de ferro e a aço para ser o teto. A 
estrutura chegou de caminhão, vinda do Rio 
de Janeiro e em apenas uma semana, o posto 
estava inaugurado e a bomba, ‘a pioneira’ 
plenamente instalada no local. Tudo isso exi-
gia uma estrutura gigantesca, com o trans-
porte de combustível abrindo novas rotas. 
Depois, novas bombas vieram e ‘a pioneira’ 
ganhou um pedestal para marcar a presença 
da Shell nessa história.”
O maior desafio, no entanto, era abastecer a 
obra da Belém-Brasília, diz Bose, porque era 
necessário transportar combustível pelo leito 
do rio Tocantins e depois em estrada de chão 
a fim de atender à demanda das empreiteiras 
que trabalhavam na rodovia. 
Hoje, cinquenta anos depois, Bose olha com 
carinho pelo retrovisor e tem orgulho dos 
filhos e netos para os quais reconta a história 
e também de ser o portador da carteira de 
número 002 do Conselho Nacional de 
Administração e ter na carteira assinada em 
1955 o carimbo da Shell, além das cartas da 
Empresa que dão veracidade à saga do Mr. 
Shell. Um dos seus orgulhos é visitar o 
Memorial JK onde vê documentos originais 
que comprovam suas histórias, além de fotos, 
amareladas pelo tempo mas ainda vivas na 
retina dos olhos.
Uma história de pioneirismo e profunda 
crença no futuro.

Nelson Bose
“Mr. Shell”

Foi uma festa 
quando as 
estruturas de 
madeira e ferro 
foram retiradas e o 
prédio do 
Congresso 
Nacional 
emprestou belo 
contorno à 
Esplanada”

bRASÍLIA: 50 ANOS

Fotos: Wildes Barbosa
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Simone Guimarães 
Gerente de Comunicação 
Corporativa da Shell

Acreditamos ser 
interessante levar 
a campanha aos 
postos porque 
eles são os 
grandes outdoors 
que a gente tem 
espalhados pelo 
Brasil ”

Nova Campanha 
de Identidade 
Corporativa: 
vamos Juntos!

porque eles são os grandes outdoors que a 
gente tem espalhados pelo Brasil”, afirma. 
Dentro da campanha, o Brasil é uma das 
estrelas e fará divulgação em jornais, revistas, 
televisões, internet, além de aeroportos e 
postos de serviço. O filme “Pipa”, gravado no 
Rio de Janeiro, apresenta o OC Plus, único 
óleo combustível do mercado brasileiro 
especialmente aditivado, que reduz em até 
76% a emissão de particulados. 
O Brasil promove a campanha de identidade 
corporativa desde 2002, mas este é o 
primeiro ano em que ela chega diretamente 
aos pontos de venda, já que, até então, as 
peças eram veiculadas apenas nas mídias 
tradicionais. A iniciativa servirá como 
experiência global.

A 
sociedade ainda está no amanhe-
cer de um desafiador futuro 
energético que incluirá combus-
tíveis mais limpos e uma grande 
eficiência energética.  No 

entanto, a criação deste novo futuro não 
acontecerá da noite para o dia. Para isso, 
serão necessárias décadas de esforço e 
colaboração de consumidores, empresas e 
governos. A nova campanha de Identidade 
Corporativa da Shell é um convite a todos 
para participar da construção deste novo 
futuro energético.   
Entre junho e julho, os postos nas cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Curitiba e Brasília receberão a campanha 
institucional, que convida a todos para 
acompanhar a Shell rumo a um novo futuro 
energético e apresenta as soluções que a 
empresa desenvolve por meio de parcerias e 
inovação.
Além da decoração que reforça a mensagem 
de desenvolvolvimento de  “combustíveis 
para uma nova geração”, os postos vão 
receber panfletos explicativos, para distribui-
ção aos clientes, mostrando quais são os 
investimentos da empresa em um futuro 
mais sustentável. No Brasil, os destaques são 
ações no bloco de exploração de petróleo no 
Parque das Conchas, na Bacia de Campos, e 
a parceria com Universidade de Campinas 
(Unicamp) para desenvolver biocombustí-
veis de segunda geração.
A gerente de Comunicação Corporativa da 
Shell, Simone Guimarães, explica que a ideia 
nasceu a partir de uma pesquisa com um 
grupo de pessoas que se preocupam com a 
questão energética e que acham importante a 
empresa mostrar suas alternativas para 
transformar o futuro. “Acreditamos ser 
interessante levar a campanha aos postos 
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O início da temporada 2010 já chegou com fortes 
emoções para a Fórmula 1. Com o novo desafio de 
não poder fazer mais reabastecimentos, a F1 tem 
exigido muito dos pilotos, de suas escuderias e de 
suas tecnologias. Para o piloto Felipe Massa, a 
sensação de desafio é ainda maior. Depois de um 
2009 difícil com o seu afastamento devido ao aci-
dente na Hungria, o piloto da Ferrari fala para 
Notícias Shell sobre os principais obstáculos do seu 
retorno nessa nova temporada.

Felipe, qual é a sua impressão após essas primeiras corridas da 
temporada?
Estamos trabalhando bastante junto aos engenheiros para 
desenvolver um carro melhor e mais competitivo, para ganhar 
as corridas e vencer o campeonato. Confio na equipe de 
engenheiros e na Ferrari para fazerem o melhor nas corridas. 
Tenho certeza de que vários fatores nos ajudam, como a 
gasolina Shell V-Power, os lubrificantes Helix e tudo mais que 
possa ser importante para a disputa. Estou adorando retornar 
ao campeonato, especialmente depois de uma temporada 
difícil como a do ano passado, com o meu acidente, e por 
termos perdido tantas corridas. É ótimo voltar, poder desen-
volver um bom trabalho e ter um carro competitivo. 

Você se recuperou bem do acidente ocorrido na última tempora-
da. O que você está achando da atual disputa e do novo desafio 
de não poder fazer mais reabastecimento?
Ano passado foi um ano bem complicado para mim, mas 
estou feliz com o início da temporada 2010. Com certeza será 
um campeonato interessante e competitivo, depois de um ano 
com regras totalmente diferentes. Sem o reabastecimento, a 
corrida se torna mais desafiadora, mas continuo animado e 
trabalhando bastante junto à equipe para conseguir desenvol-
ver o carro mais competitivo para lutar por cada vitória e para 
conquistar o campeonato. É claro que, com as novas regras, o 
trabalho dentro da fábrica é fundamental, especialmente agora 
que todos os pilotos começam com a mesma quantidade de 
combustível, do início ao fim. A mudança nas regras de 
reabastecimento é um grande desafio para todos os pilotos, 
equipes e para nossos parceiros, como a Shell, que precisam 
encontrar um equilíbrio perfeito durante as corridas.

Como tem sido a parceria entre Shell e Ferrari nas corridas para 
garantir que as tecnologias desenvolvidas para motor e combustí-
veis estejam alinhadas com a necessidade do carro? 
A parceria técnica entre Shell e Ferrari tem mais de 60 anos e, 
portanto, é gratificante fazer parte de uma relação tão longa 
como essa. Estou na minha quinta temporada na Ferrari. 
Tenho uma ótima relação com a Shell e vejo o quanto é 
importante essa parceria para o resultado obtido no final da 
corrida. Com a mudança na regra de abastecimento durante a 
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prova, essa parceria se torna ainda mais importante para 
sermos perfeitos em cada detalhe, e a parte de desenvol-
vimento da Shell é, sem dúvidas, uma das mais princi-
pais nessa temporada. 

Você comemorou, junto com a Shell, a 450ª corrida 
realizada com a parceria técnica no Grande Prêmio da 
Austrália deste ano. Para você, qual foi a sua melhor 
corrida, que será sempre lembrada na sua carreira?
O marco das 450 corridas de parceria entre Shell e 
Ferrari foi incrível e fui parte de algumas delas ao longo 
desses cinco anos na escuderia. Para mim, a corrida 
mais importante foi no Brasil, em 2008, quando estava 
disputando a conquista do campeonato. Era a última 
corrida da temporada, comecei na pole position, ganhei 
a corrida, fiz a volta mais rápida. Então, foi tudo 
perfeito, mas perdi o campeonato por apenas um 
ponto. Acho que aprendemos bastante com essa corrida 
e também crescemos muito. Depois da corrida, foi um 
pouco decepcionante, mas quando começamos a 
analisar todos os aspectos juntos, vimos que fizemos um 
bom trabalho durante a temporada. Portanto, acho que 
essa foi a mais importante para mim e, talvez, a que 
melhor corri.

A Fórmula-1é bem popular no Brasil. Você deve sentir 
orgulho de representar seu país em um nível tão elevado...
Claro, é um privilégio dirigir na Fórmula-1 e é sempre 
fantástico quando volto para correr em Interlagos, com 
tantos fãs presentes e tantas pessoas desejando boa sorte 
e torcendo pela Ferrari. É sempre um bom momento 
correr no Grande Prêmio do Brasil porque é na minha 
casa e porque os brasileiros realmente gostam de 
Fórmula-1 e de todos os tipos de esportes automobilís-
ticos.
 
O Racing Festival já começou no Brasil e você é o padri-
nho do campeonato, patrocinado por FIAT e Shell. Por 
que você resolveu apoiar o Racing Festival?
É uma excelente oportunidade para os jovens pilotos 
mudarem de categoria dentro do automobilismo. O 
Racing Festival vai diminuir o espaço entre o kart, onde 
também comecei minha carreira, e as grandes categorias 
de Fórmula no Brasil. Ele permitirá que esses pilotos 
tenham a chance de mostrar seu talento e ganhar uma 
boa experiência no esporte, fundamental para a 
carreira. O evento também proporciona aos fãs de 
corrida um novo campeonato nacional para acompa-
nhar e, claro, é ótimo ter empresas como a FIAT e a 
Shell envolvidas, ajudando a transformar o Racing 
Festival em um sucesso. 

Tenho uma ótima 
relação com a Shell e 
vejo o quanto é 
importante essa 
parceria para o 
resultado obtido no 
final da corrida.”
Felipe Massa
Piloto da Ferrari
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NovoNovo

Máxima proteção
para melhor resposta.

Máxima proteção
para melhor resposta.


