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Editorial
O ano de 2011 foi de grandes conquistas para a Shell que, no 
Brasil, consolidou sua posição como a maior companhia 
internacional de petróleo. Para 2012, os planos reforçam o 
comprometimento da empresa em investir no país e crescer em 
todas as suas áreas de atuação.

Nesta edição, a Notícias Shell aborda como a empresa tem 
trabalhado para crescer e, ao mesmo tempo, construir com 
inovação um futuro energético sustentável. 

Tema da matéria principal, o Encontro Shell de Inovação 2011 
é um exemplo de iniciativa que reforça o compromisso da 
empresa em encontrar soluções energéticas. No evento, 
realizado no Rio de Janeiro, especialistas da Shell e acadêmicos 
debateram como a pesquisa científica pode ajudar o setor a 
suprir a crescente demanda global por energia. 

Apostando na troca de informação para enfrentar este desafio, 
a Shell promoveu, no final do ano, o Encontro Energia 2050. 
Com esta iniciativa, a empresa visitou grandes universidades 
brasileiras para, junto com estudantes, discutir o futuro do setor. 

Ao mesmo tempo em que busca soluções sustentáveis, a 
empresa investe para superar os desafios impostos pela 
exploração de petróleo e gás em localizações de difícil acesso. 
Contando com a dedicação de seus funcionários, a Shell espera 
quebrar barreiras e obter o melhor desempenho em águas 
profundas, como no campo de Parque das Conchas, no litoral 
do Espírito Santo. 

No negócio de Lubrificantes, qualidade de atendimento e 
excelência operacional são as prioridades. Com esses objetivos, 
a Shell lançou um projeto para aumentar sua eficiência logística, 
o que resultará na melhoria do desempenho nas entregas e 
valorizará alternativas mais seguras. 

A empresa acredita ainda na criatividade e no espírito 
empreendedor para alavancar mudanças e superar desafios. Em 
2011, o programa Shell Iniciativa Jovem, que já beneficiou 670 
jovens, comemorou dez anos de atividades durante a cerimônia 
anual de premiação dos melhores projetos realizados na oficina 
do ano passado. Saiba mais sobre este programa e outros 
projetos da área de Investimentos Sociais nesta edição.
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  Glossário: A expressão upstream abrange 
as atividades de exploração, desenvolvi-
mento e produção de petróleo, gás natural 
liquefeito e monetização de gás. Já  
downstream se refere às áreas envolvidas 
com transporte, distribuição e comerciali-
zação de produtos à base de petróleo para 
uso industrial e de transporte. O termo 
offshore refere-se, por sua vez, às ativida-
des desenvolvidas em ambiente marítimo.

  Os artigos assinados e os conceitos emitidos 
por terceiros não expressam, necessariamen-
te, a opinião da Shell Brasil Ltda. As compa-
nhias Shell têm diferentes identidades, mas 
nesta publicação as expressões genéricas 
“Shell”, “Grupo Shell” e “Grupo de Compa-
nhias Royal Dutch/Shell” são utilizadas, às 
vezes, por conveniência, no contexto em que 
se faz referência em geral às companhias do 
Grupo Royal Dutch/Shell. Essas expressões 
são também usadas quando não tem sentido 
identificar uma companhia em particular ou 
um grupo de companhias.
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BC-10 pREMIADO • CONCURSO CULTURAL  
pRIMEIRO óLEO DA OGx • FóRUM ExAME ENERGIA

JoGo 
rÁPido

Excelência em upstream

Jenifer Bell, diretora da Sociedade 
Americana de Engenheiros 
Mecânicos (ASME), e Kent Stingl, 
gerente do Projeto BC-10 e VP de 
Produção e Desenvolvimento em 
águas profundas da Shell

Para debater o futuro do setor de energia, a Shell realizou 
o Concurso Cultural Energia 2050. A iniciativa tem como 
objetivo compartilhar experiências e ouvir diferentes pon-
tos de vista para construir um futuro energético sustentável.

Os participantes precisaram responder a pergunta “De 
onde virá a energia para 2050?” na página do Facebook 
(www.facebook.com/energia2050). As seis melhores fra-
ses foram premiadas com iPads 16 GB. A ideia é estimu-
lar a discussão sobre o desafio de equilibrar o atendimen-
to à demanda de um planeta com 9 bilhões de pessoas 
em 2050 com a redução das emissões de CO2. 

Um dos mais desafiadores projetos da Shell em águas profundas, 
o Parque das Conchas (BC-10), recebeu em novembro o Prêmio de 
Excelência em Projeto. Oferecida pela Sociedade Americana de 
Engenheiros Mecânicos (ASME), a premiação destacou a inovação e 
a excelência na gestão de engenharia e apontou o trabalho da empre-
sa como o melhor do ano.

Localizado na costa do Espírito Santo, entre 1,5 km e 2 km de profun-
didade, o BC-10 representa um marco no desenvolvimento e comer-
cialização de petróleo pesado no Brasil. Declarado comercialmente 
viável em 2005, a exploração dos cinco campos exigiu o desenvolvi-
mento e a maturação de novas tecnologias que permitiram o acesso 
às reservas de óleo na região. 

Com participação de 50% nas operações, a Shell iniciou a produção 
no campo em 2009, desenvolvendo nove poços produtores e um inje-
tor de gás em três campos. A segunda fase está atualmente em plane-
jamento e deverá ser iniciada no campo Argonauta.

Cenários  
para 2050
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Shell adquire primeiro  
óleo da OGX 

Fórum Exame debate os  
desafios do setor energético

Os obstá-
culos que 
o setor 
energético 
brasi le i ro 
terá de su-
perar para 
a t e n d e r 

às demandas do crescimento 
econômico e populacional dos 
próximos anos foi o tema que 
norteou as discussões do Fórum 
Exame Energia 2011, realiza-
do em 21 de novembro em São 
Paulo. O evento, patrocinado 
pela Shell e promovido pela 
revista Exame, propôs ideias, 

soluções e estimulou o debate 
entre especialistas do setor.

A programação de palestras 
abordou as formas de garantir 
energia barata e limpa para o Brasil 
continuar a crescer, principalmente 
tendo em vista a realização de 
grandes eventos, como a Copa 
do Mundo de 2014. Entre os 
nomes de destaque, estavam  
o ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, o presidente  
da CEG, Bruno Armbrust, o  
sócio da PricewaterhouseCoopers 
Mauricio Girardello, e o presidente 
da FIESP, Paulo Skaf. 

A Shell receberá nos pró-
ximos meses o primeiro 
carregamento de petróleo 
do campo de Waimea, 
na Bacia de Campos,  
adquirido em outubro des-
te ano. O negócio é resul-
tado de um acordo entre a  
anglo-holandesa e a  
brasileira OGX – do grupo 
EBX – para a entrega de 
1,2 milhão de barris ex-
traídos do bloco de águas 
rasas BM-C-41.

As duas empresas assina-
ram ainda uma Carta de 
Intenções para buscar no-
vas oportunidades de com-
pra e venda de óleo brasi-
leiro, assim como logística 

de expedição e desenvol-
vimento de novas oportuni-
dades de negócio.

Para o presidente da Shell 
Brasil, André Araujo, o 
acordo com a OGX re-
força o compromisso da 
empresa de investir em 
novos negócios no país. 
“Esperamos estabelecer 
uma relação de longo 
prazo à medida que se-
jam implantados novos 
projetos da OGX na área 
de upstream nos próxi-
mos anos. Este é mais um 
importante capítulo na 
história de 98 anos da 
Shell no Brasil”, comenta 
o executivo.

Eike Batista da OGX cumprimenta o 
presidente da Shell, André Araujo

O ministro de Minas e Energia, Edison 
Lobão, discursa no Fórum Exame
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Como será o mundo em 2050? Qual o 
futuro do setor de energia? O que fazer 
para suprir as necessidades de um pla-
neta com nove bilhões de pessoas? Em 
busca de respostas para perguntas 
como essas, a Shell promoveu, entre 
novembro e dezembro, o “Encontro 
Energia 2050”. 

Realizadas em cinco universidades bra-
sileiras, as palestras-debate reuniram 
especialistas, executivos da Shell e estu-
dantes universitários do Rio de Janeiro, 
Brasília, São Paulo, Porto Alegre e  
Campinas. A partir de projeções de 
demanda e produção, os participantes 
discutiram temas como “A busca pela efi-
ciência energética sustentável” e “Refle-
xos sociais e econômicos da nova reali-
dade energética” com o objetivo de 
refletir sobre o desenvolvimento do setor 
de energia nos próximos 40 anos.

Em Brasília (UNB), Rio de Janeiro (PUC) e 
Porto Alegre (UFRGS), as palestras foram 
ministradas por Octávio Valsechi, consul-
tor da Agência Brasileira de Cooperação 
do Ministério das Relações Exteriores 
(ABC/MRE) sobre o bioetanol de cana-
-de-açúcar no Programa das Nações  
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 
Desenvolvimento Industrial (PNUDI) em 
países da África e América Latina.

Promovido pela shell,  
o “Encontro Energia 
2050” reuniu estudantes e 
especialistas para debater  
o futuro do setor energético 

diálogos com 
universidades

cENÁrios

Estudantes assistem à palestra 
na PUC, no Rio de Janeiro
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Segundo Valsechi, o consumo de energia aumentará sig-
nificativamente com o crescimento da população, que 
deve alcançar a marca de nove bilhões de pessoas nos 
próximos 40 anos. “Para responder à demanda, é neces-
sário gerar energia para o desenvolvimento de forma 
sustentável, limpa e renovável”, afirmou o especialista.

Todos os debates contaram com a participação de pro-
fessores das universidades e de representantes da Shell 
e foram mediados pelo professor Ricardo Braun, pesqui-
sador do Núcleo de Análise de Sistemas Ambientais da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Braun 
analisou em suas palestras diferentes cenários de produ-
ção de energia, além de abordar temas recorrentes 
como a reduzida consciência ambiental brasileira. 

Em São Paulo (USP) e em Campinas (Unicamp), foi a vez 
do professor Gilberto Jannuzzi marcar presença no 
“Encontro Energia 2050”. O acadêmico é professor 
adjunto em Sistemas Energéticos da Unicamp, diretor 
executivo e pesquisador da International Energy  
Initiative, e profissional da área de Engenharia Mecâni-
ca com ênfase em Planejamento Energético.

ambiente propício

Além de estimular o debate, o “Encontro Energia 2050” 
criou um espaço para troca de ideias e informações. Os 
alunos contribuíram com questionamentos ao longo das 
discussões e, por meio de telas touchscreen disponíveis 
no evento, tiveram acesso a conteúdos, fotos e imagens 
das plataformas, além de informações sobre projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Shell.

Para a estudante de Engenharia Ambiental  
Camila Yarla, o evento aproxima os acadêmicos das 
questões que estarão relacionadas ao futuro mercado de 
trabalho e estimula o senso crítico com relação à agenda 
ambiental. “Discutimos formas de colaborar neste sentido 
com pequenos atos do cotidiano, como não ir para a 
faculdade de carro”, avaliou a futura engenheira.

Octávio Valsechi, consultor da 
Agência Brasileira de Cooperação 
do Ministério das Relações Exteriores 
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cliente em  
primeiro lugar

LuBriFicaNtEs

A propaganda é a alma do negócio? Para o 
vice-presidente de Lubrificantes da Shell  
Brasil, Guilherme Perdigão, nem sempre. 
De acordo com ele, a excelência no atendi-
mento e na operação, aliada à força da já 
reconhecida marca Shell, é o maior diferen-
cial competitivo e o principal fator para o 
crescimento das vendas da empresa. “Nos-
so foco é absoluto na satisfação do cliente”, 
resume o executivo.

Com um portfólio de produtos de alta tecnolo-
gia e performance, a área de Lubrificantes 
trabalhou em 2011 para proporcionar uma 
virada na experiência do cliente junto à Shell, 
e tornar a empresa o “parceiro preferido” no 
segmento de Lubrificantes. “Temos sempre em 
mente que o índice de satisfação determina a 
permanência, ou não, dos clientes na carteira 
de uma empresa”, explica Perdigão.

Em 2011, a satisfação total dos clientes Shell 
Lubrificantes obteve aprovação superior a 
85%, com uma melhoria de 15% na entrega de 
produtos em relação a 2010, por exemplo. A 
redução das devoluções de produto – em 50% 
em 2011 – contribuiu também para diminuir o 
registro de reclamações. 

Além disso, após a implementação do novo 
Centro de Serviços ao Cliente (CSC), focado 
em Lubrificantes, a avaliação dos clientes foi 

positiva em 95% dos casos. O centro de ser-
viços foi criado após a formação da  
Raízen, quando o negócio de combustíveis 
migrou para a joint venture. 

Mesmo em um ambiente de mudanças e 
com a oscilação do preço do barril de petró-
leo, a área conquistou melhorias nos indica-
dores de desempenho relacionados aos 
prazos de entregas e à avaliação dos clien-
tes, na comparação entre 2011 e 2010.  
O nível de acurácia  da previsão de vendas 
em setembro, por exemplo, chegou a 77%. 

O gerente de Planejamento da área de  
Lubrificantes para a América Latina, João  
Corbellini, ressalta que a melhoria na acurácia 
da previsão de vendas facilita todo o proces-
so:  desde a aquisição de matérias-primas até 
a entrega final ao cliente. “Este avanço nos 
permite operar de forma mais segura e eficien-
te, reduzindo perdas”, afirma o executivo.

Uma estratégia de ação bem definida – com 
planos de curto e de longo prazos – foi fun-
damental para que a área atingisse estes 
resultados positivos e se preparasse para 
continuar aperfeiçoando indicadores. O 
gerente geral de Serviços Compartilhados 
da Shell, Osvaldo Silva, explica que, no cur-
to prazo, a área focou em melhorias subs-
tanciais nas ordens OTIF (pedidos entregues 

Qualidade de atendimento e excelência operacional são as palavras  
de ordem na área de Lubrificantes da shell

Gerente geral de Serviços 
Compartilhados da Shell, Osvaldo 
Silva; e o gerente de Planejamento da 
área de Lubrificantes para a América 
Latina, João Corbellini



no prazo acordado), na redução de reclamações e na imple-
mentação de um atendimento personalizado para grandes 
contas como Vale, Scania, Carrefour e Hyundai.

 O tratamento Hypercare, com uma equipe específica e dedica-
da ao atendimento dos postos da ExxonMobil, também foi uma 
das formas encontradas para aprimorar no curto prazo o atendi-
mento da área de Lubrificantes, descreve Osvaldo. Com a transi-
ção para a marca Shell, novos postos estão começando a com-
prar os produtos e já contam com um tratamento diferenciado.

“Para o longo prazo, iniciamos a implementação da platafor-
ma operacional que dará suporte ao crescimento sustentável 
da área de Lubrificantes. Para isso, estamos investindo na 
produção local de lubrificantes sintéticos e iniciando um pro-
jeto em São Paulo que aumentará significativamente nossa 
capacidade de armazenagem e de manuseio de produto. 
Outra aposta da área é expandir a capacidade de produção 
da fábrica do Rio de Janeiro”, antecipa João Corbellini. 

Para que tudo corra bem em termos de qualidade, no entanto, 
é preciso o engajamento de diversas áreas, como marketing, 
logística, faturamento, fábrica e finanças. “Todos na organi-
zação precisam contribuir para que todo o processo de ven-
das seja perfeito, sem erros: do pedido até o recebimento do 
produto”, acrescenta Perdigão. 

Para este ano, a ideia é continuar trabalhando para aperfei-
çoar a performance de atendimento com foco no cliente. Um 
dos grandes desafios de 2012 é a realização do upgrade do 
SAP (sistema de faturamento), que deverá ser finalizado no 
segundo semestre deste ano. 

A grande meta é conquistar um nível de satisfação de 100% 
para todos os clientes. “A excelência operacional era às vezes 
um limitador para o crescimento. Tínhamos alguns problemas 
que nos davam algumas inseguranças. Estamos convictos de 
que temos um processo de atendimento ao cliente bastante 
robusto e que vamos colher os frutos da virada que demos em 
2011 nos próximos anos”, enfatiza o VP.

Todos na organização precisam 
contribuir para que todo o processo 
de vendas seja perfeito e sem erros: 

do pedido até o recebimento do 
produto”, Guilherme Perdigão  

Guilherme Perdigão, Vice-Presidente de 
Lubrificantes da Shell Brasil e Gerente 
Geral Mercado-Comercial da Shell 
para a América Latina
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Para reforçar sua política de inclusão 
e valorização das diferenças, a Shell 
comemorou globalmente o Dia da  
Pessoa com Deficiência em 5 de 
dezembro. Em um café da manhã no 
Rio de Janeiro, os funcionários pude-
ram interagir e participar de um bate-
-papo com os líderes da empresa 
sobre a igualdade entre os indivíduos 
e a importância da pluralidade den-
tro das corporações. 

A data foi escolhida para acompa-
nhar o Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência, promovido pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), contou Fátima Camilo, ponto 
focal de RH para o programa de Pes-
soas com Deficiência no Brasil. A 
ideia da empresa é valorizar as dife-
renças e garantir a todos a oportuni-
dade de desenvolver suas competên-
cias independentemente de etnia,  
gênero, origem, nacionalidade,  con-
dição física, entre outros. 

No Brasil, 24,6 milhões de pessoas têm 
algum tipo de deficiência, segundo 
dados do IBGE. Deste total, apenas 
nove milhões estão inseridas no merca-

Essa variedade de 
pontos de vista e de 
soluções é importante 
para o equilíbrio da 
força de trabalho”, 
Milena Martins,  

VP de Recursos Humanos da Shell

Portas abertas  
para a diversidade
Em um café da manhã 
com funcionários, 
shell comemorou o 
dia internacional da 
Pessoa com deficiência 
em dezembro no  
rio de Janeiro

PEssoas

do de trabalho e o grande desafio das 
corporações é absorver esta mão de 
obra, adaptando-se e encontrando 
vagas adequadas para cada indivíduo. 

via de mão dupla

A Shell acredita que trabalhar a inclu-
são de forma proativa e inovadora 
reforça o espírito de equipe de seus 
funcionários, fortalecendo a sinergia 
em torno dos objetivos comuns e 
obtendo ganhos de produtividade. 
Esta é uma das estratégias para 
ampliar a sua visão global e integra-
da nas comunidades em que atua.

A diferença traz para a empresa a 
possibilidade de ver novas oportuni-
dades de negócio, além de prepará-la 
para demandas específicas de dife-
rentes universos. “Essa variedade de 
pontos de vista e de soluções é impor-
tante para o equilíbrio da força de tra-
balho. Isso traz criatividade e inova-
ção, ideias alinhadas aos valores da 
empresa, além do princípio básico de 
respeito ao ambiente em que opera”, 
explica a vice-presidente de Recursos 
Humanos da Shell, Milena Martins.



A intenção, acrescenta Fátima, é 
aumentar a quantidade deste perfil na 
Shell, levando em conta a sustentabili-
dade do processo de inclusão. “A Shell 
espera poder criar condições favorá-
veis para a convivência e potencializa-
ção de habilidades diversas de forma 
integrada e profissional ”, frisa Milena. 

Na Shell, o processo de inclusão dos 
deficientes é o mesmo dos demais fun-
cionários. “O que fazemos é trabalhar 
a necessidade específica de cada pro-
fissional, adequando-a para que ele 
tenha igualdade de condições no 
ambiente de trabalho como qualquer 
outro colega”, explica Fátima.

Processo natural

A assistente de Controles e Estoques 
da Shell, Stella da Fonseca, deficiente 
visual, conta que quando entrou na 
empresa, há seis meses, foi necessá-
rio um pequeno ajuste. “Não tenho 
visão em um olho e no outro tenho difi-
culdade de enxergar letras pequenas. 
Colocamos uma tela maior de compu-
tador e uso uma lupa para ler notas 
fiscais e documentos. A entrada foi 
muito natural, consegui me adaptar 
bem e todos os meus colegas têm res-
peito e carinho por mim”, comenta a 
profissional de 34 anos. 

Stella diz que já sofreu muitos precon-
ceitos, mas nunca usou a deficiência 
como mérito. “Entrar no mercado de 
trabalho é um desafio para a pessoa 
com deficiência. As pessoas precisam 
correr atrás. Não podem esperar pie-
dade ou algo do gênero”, acrescenta. 

As empresas e governos, no entanto, 
precisam se mobilizar para criar dis-
positivos que facilitem e ampliem o 
acesso destes profissionais em sua 
opinião. “As corporações têm de 
criar mais vagas, promovendo a cons-
cientização para que um dia não pre-
cisemos do sistema de cotas previsto 
por lei. Para ser tão natural a contra-
tação de deficientes como a de qual-
quer funcionário”, argumenta Stella. 

“Ter pessoas com deficiência na 
organização serve para desmitificar 
que o mercado não tem pessoas 
capacitadas para tal. As empresas 
precisam se preparar mais para 
absorver essa mão de obra,  
adaptando-se às necessidades.  
Hoje não contratamos o candidato 
por sua deficiência. Durante o pro-
cesso seletivo, indentificamos a 
capacidade e conhecimento deste 
profissional para executar as neces-
sidades requeridas em nossos car-
gos”, reforça Fátima. 

Entrar no mercado de trabalho é um 
desafio para a pessoa com deficiência. 

As pessoas precisam correr atrás.  
Não podem esperar piedade  

ou algo do gênero”,  
Stella da Fonseca, deficiente visual e funcionária ShellPortas abertas  

para a diversidade
o direito de inclusão

No Brasil, a lei de cotas 
para pessoas com deficiên-
cia, que regulamenta a 
contratação e inclusão des-
se público no mercado de 
trabalho, completou 20 
anos em 2011. A legisla-
ção tornou obrigatório às 
empresas com mais de 100 
funcionários reservar de 
2% a 5% das vagas para 
essas pessoas.
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MEio aMBiENtE

Para Mudar  
o Futuro

O crescimento da demanda por 
petróleo pelas economias emergen-
tes aumentará em cerca de 80% as 
emissões de CO2 até 2030. A previ-
são do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas da ONU 
demonstra o tamanho do desafio da 
indústria de energia: desatrelar o 
crescimento econômico e populacio-
nal das emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE).

A participação das empresas para 
reverter este quadro é fundamental, 
na opinião do presidente da  
Fundação Brasileira para o Desenvol-
vimento Sustentável (FBDS), Israel  
Klabin. Ele acredita em um engaja-
mento cada vez maior da iniciativa 
privada com questões ambientais, 
pois sozinhas as empresas têm a efi-
cácia dos projetos comprometida. “É 
muito difícil para o empresário avan-
çar em uma agenda ambiental na sua 
empresa sem a contrapartida clara e 
concisa de políticas ambientais gover-
namentais”, argumenta.  

O consultor sênior para Mudanças 
Climáticas da Shell, David Hone, 
acrescenta: “o papel das empresas é 
pragmático. Dos governos, é tomar 
decisões. Regras claras e políticas 
públicas voltadas à criação de meca-
nismos para redução de emissões são 
essenciais para o início de qualquer 
trabalho voltado ao combate das 
mudanças climáticas”, resume. Para 
o executivo, é neste contexto que o 
setor produtivo precisa dar sua contri-
buição: fortalecer parcerias com a 
comunidade científica e órgãos públi-
cos para incentivar pesquisas e inova-
ções tecnológicas.

O caminho para mudar o futuro, 
segundo Klabin, seria inverter as 
estratégias de investimento e apostar 
na ascensão da economia verde e, 
portanto, sustentável. Um mito preci-
sa ser derrubado: o de que há confli-
to entre sustentabilidade ambiental e 
a expansão econômica. Os investi-
mentos verdes são capazes de pro-
porcionar um robusto crescimento.

Os benefícios gerados pela redu-
ção de emissões, exemplifica Hone, 
podem significar ganhos que vão 
além da esfera ambiental e chegam 
até o bolso. Em sua opinião, a redu-
ção das emissões torna o negócio 
mais competitivo. “Em regiões como 
a União Europeia, é necessário 
comprar licenças para emitir CO2. 
Quando economizamos energia, 
evitamos as emissões e a compra 
das licenças. É um benefício dire-
to”, pontua. 

shell em ação

A Shell vem investindo em pesquisas 
e inovação, aumentando a eficiên-
cia de seus processos e priorizando 
o gás natural para tentar reduzir as 
emissões de GEE. Sua estratégia 
para os próximos anos prevê maior 
produção de gás natural no lugar 
de óleo. A expectativa é a de que a 
produção mundial de gás da empre-
sa supere a de óleo pela primeira 
vez em 2012. 

a parceria entre governos e empresas é estratégica 
para superar o desafio das mudanças climáticas 



“O gás natural é um passo importante 
no caminho para reduzir as emissões. 
Ele poderia substituir o carvão nas ter-
melétricas, reduzindo substancialmen-
te os efeitos do aquecimento global”, 
observa Hone. O carvão é um dos 
grandes poluidores na matriz energéti-
ca mundial, cuja participação é de 
23%. Mesmo assim, o efeito seria a 
curto e médio prazo e não a longo pra-
zo, alerta o executivo. 

Desta forma, é preciso introduzir 
tecnologias voltadas para a redu-
ção das emissões geradas por com-
bustíveis fósseis, como o Carbon 
Capture and Storage (CCS, na sigla  
em inglês) ou Captura e  
Armazenamento de Carbono. As 
emissões dos combustíveis fósseis 
são capturadas, comprimidas, inje-

A Shell vem investindo 
em pesquisas e 
inovação, aumentando 
a eficiência de seus 
processos e priorizando 
o gás natural para 
tentar reduzir as  
emissões de GEE”,
David Hone

A participação das 
empresas é fundamental”,

Israel Klabin

tadas no subsolo com segurança e 
transformadas em CO2 liquefeito.

A Shell estuda a nova possibilidade 
em parceria com outras empresas, e 
iniciou a implantação, em 2009, do 
projeto-piloto Gorgon, na Austrália. 
Trata-se de uma formação geológi-
ca com 2 mil metros de profundida-
de que será utilizada para estoca-
gem de CO2 e deverá entrar em 
operação em 2014. 

Além do Gorgon, a empresa tam-
bém está envolvida em outros proje-
tos de CCS, como Quest e  
Weyburn-Midale no Canadá,  
Westcarb nos EUA, Barendrecht na 
Holanda, CO2Sink na Alemanha, 
Mongstad na Noruega, e Otway, 
também na Austrália.

“Nosso trabalho é impulsionar os 
governos a adotar mecanismos de 
compra e venda de carbono. Assim, 
há estímulo para o desenvolvimento 
de tecnologias e avanço nas existentes 
como a CCS”, diz o entusiasta do 
Mecanismo de Desenvolvimento  
Limpo* David Hone, consultor Sênior 
da Shell para Mudanças Climáticas.

O executivo vê no mecanismo um dos 
grandes aliados para a redução de emis-
sões de GEE, ao lado das novas tecnolo-
gias e da criação de políticas públicas. A 
tendência é que agora países sigam o 
modelo europeu – já bem desenvolvido 
com relação ao mercado de carbono, 
acredita. O Brasil, segundo ele, deve 
ficar alerta à oportunidades como esta e 
comercializar no mercado europeu, ten-
do em vista sua matriz energética limpa.

Mecanismo de 
desenvolvimento Limpo

o mdl é um dos mecanismos de flexibi-
lização criados pelo protocolo de Kyoto 
para auxiliar o processo de redução 
de emissões de gases de efeito estufa 
(Gee) ou de captura de carbono. os 
projetos de mdl podem ser baseados 
em fontes renováveis e alternativas de 
energia, eficiência e conservação de 
energia ou reflorestamento. 
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Transformar ideias em oportunida-
des para todos. Esse é o lema que 
incentivou mais de oito mil jovens a 
buscar novas oportunidades de for-
ma empreendedora e sustentável por 
meio de inscrições no programa 
Shell Iniciativa Jovem desde sua cria-
ção, há dez anos. A data foi come-
morada no dia 8 de novembro, no 
Rio de Janeiro, durante a cerimônia 
de premiação dos três melhores pro-
jetos de negócio da oficina de 2011. 

O projeto vencedor entre 24 finalis-
tas foi o Manna´s Lanches, das 
jovens cariocas Roberta da Mota e 
Renata da Mota, que receberam o 
cheque de R$ 10 mil das mãos do 
presidente da Shell Brasil, André 
Araujo. A proposta do negócio é 
montar uma lanchonete que amplia-
rá as opções de sabores dos produ-
tos, personalizando os lanches e 
valorizando a livre escolha e expres-
são de gostos e desejos. 

Já os segundo e terceiro lugares foram 
entregues aos projetos Donna Lolla, 
de Rafael Vieira, do segmento da 
indústria criativa, e Sonho de Crian-
ça, de Michelle Ferreira, que vende 
roupas e acessórios infantis. Os pro-
jetos receberam premiações de  
R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. 

Roberta, do Manna´s Lanches, acre-
dita que a força de vontade é a pala-
vra-chave para iniciar qualquer 
empreendimento e que a orientação 
do Iniciativa Jovem é fundamental. 
“Muitas empresas abrem e depois de 
um período muito curto acabam 

Prêmio shell iniciativa Jovem destaca os três melhores projetos da oficina de 2011

fechando, porque não foram bem estruturadas. O 
programa nos dá esse elemento essencial: a base”, 
avalia a vencedora, cujo primeiro passo será tirar 
a empresa do papel e instalá-la em Campo  
Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Bagagem social

Ao longo desses dez anos, o programa já beneficiou 
cerca de 670 jovens com perfil empreendedor. O prin-
cipal objetivo é promover a inserção social, colabo-
rando para a construção de empreendimentos bem-
sucedidos e socialmente responsáveis. O projeto 
contribui para a formação de novos negócios forne-
cendo capacitação, consultorias e orientação técnica.

dez anos 
de empreendedorismo

sustENtaBiLidadE

ra
io

 X
Ganhadores dos três primeiros lugares do Prêmio Shell 

Iniciativa Jovem de 2011 em cerimônia no Rio de Janeiro
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O presidente da Shell Brasil, André Araujo, contou que a 
empresa resolveu trazer para o Brasil o programa inter-
nacional Shell LiveWire – investimento social do grupo 
em mais de 20 países – para contribuir com o desafio de 
gerar emprego e renda. “Compartilhamos um dos gran-
des valores da Shell: a capacidade de empreender e ino-
var. Somos uma empresa de energia, mas também traba-
lhamos com ela para transformar. Essa energia impulsiona 
o próximo passo”, resumiu o presidente.

Atualmente operado pelo Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS  
Brasil), tem apoio do Instituto Euvaldo Lodi do Rio de 
Janeiro (IEL/RJ) e parceria com o Sebrae/RJ.

Mais de 50 empresas já receberam o apoio do Shell 
Iniciativa Jovem e fazem parte da história de sucesso do 
programa. São negócios em diferentes áreas de atua-
ção como moda, comunicação, TI, meio ambiente, entre 
outras. As empresas Cama e Café, ONG Mundo Novo, 
Coco Legal, INTARGET Consultoria, Grupo Oliandro, 
são alguns empreendimentos que passaram pelo pro-
grama e estão em plena expansão.

Para dar certo

A empresa Coco Legal, por exemplo, uma das pri-
meiras a participar, cresceu cerca de 2.000% em 
seis anos após a adesão. A expectativa de expan-
são também é ousada: aumentar três vezes sua 
capacidade produtiva em três meses. O empreendi-
mento produz, envasa e comercializa água de coco 
100% natural a partir de seu próprio coqueiral, 
fazendo uso de alta tecnologia. 

“Descobri que era empreendedor e que a minha 
empresa era sustentável no Shell Iniciativa Jovem”, 
conta o diretor, Fabio Lewin. Exemplo de sucesso, o 
jovem acredita que a perseverança e o trabalho 
árduo são o caminho para quem quer progredir. 
“Não se pode desistir. Tem que pedir sempre mais um 
round e continuar lutando”, aconselha o empresário. 

A perseverança, na opinião do diretor da ONG  
Argilando, Pedro Marcondes, só resulta em sucesso 
quando existe um “empurrão”. Parceira da Shell, a 
organização também participou do programa.

Para Pedro, o Iniciativa Jovem é um grande impulso, 
seja para qualificar e amadurecer projetos que 
estão nascendo ou para desenvolver aqueles que já 
estão no mercado, porém sem muita estrutura; boas 
ideias que podem acabar se perdendo. “O progra-
ma nos ajuda a trabalhar como se ‘dar certo’ fosse 
a única alternativa possível”, explica o jovem. 

dez anos 
de empreendedorismo

Cadastros: 8.123
Turmas realizadas: 11
Beneficiados no Laboratório de Ideias: 1.278
Beneficiados na Oficina de projetos: 670 

planos de Negócio desenvolvidos: 387  
Empreendimentos premiados: 34  

Prêmios: mais de r$ 200.000,00

Fabio Lewin, diretor da empresa Coco 
Legal, exemplo de sucesso do programa

Pedro Marcondes, da ONG Argilando 
apresenta o trabalho da organização

setembro de 2011 a janeiro de 2012 l Notícias sHELL 15 



16 Notícias sHELL l setembro de 2011 a janeiro de 2012

Distribuição 
eficiente
shell investe em projeto que combina 
malha ferroviária e transporte marítimo 
para diminuir o custo da operação e 
reduzir a emissão de dióxido de carbono

como parte da estratégia de crescimento sustentável, a Shell 
lançou no dia 15 de novembro um projeto de distribuição base-
ado em um novo mecanismo de Transporte multimodal de car-
gas (Tmc). a iniciativa  combina ferrovias e navegação costeira 
com centros de distribuição estrategicamente espalhados pelo 
país. em três anos, cerca de US$ 65 milhões serão gastos em 
armazenagem, transporte e distribuição de lubrificantes.

com este modelo, a empresa deixará de utilizar por ano apro-
ximadamente 1 milhão de quilômetros no deslocamento em 
rodovias, reduzindo a emissão de dióxido de carbono (co2) e 
contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

“o multimodal vai trazer, em primeiro lugar, uma redução da 
nossa atual exposição ao risco rodoviário na principal rota do 
país, a rio-São paulo. em segundo lugar, o conceito abre um 
precedente logístico para a Shell operar no segmento ferroviário 
de carga geral a um custo bastante atrativo, o que nos possibili-
tará crescer de forma estruturada nos próximos anos”, acrescen-
tou o gerente de aquisições e contratações de lubrificantes para 
américa latina, marcelo mofati.

Bases de distribuição

além do transporte multimodal, o projeto prevê o aumento da 
capacidade de armazenagem. Neste processo, a escolha dos 
locais onde serão construídos ou contratados os novos depósitos 
levará em consideração o potencial atual e futuro dos mercados, 
ajudando a reduzir a complexidade da operação de distribuição. 

após a formação da raízen, joint venture formada por Shell e 
cosan, a empresa encerra gradativamente a utilização das 
próprias bases de combustível e inicia o processo de contrata-
ção de depósitos estrategicamente posicionados, fundamen-
tando a otimização logística. 

Segundo mofati, a mudança será grande. “antes, a Shell utilizava, 
além do depósito principal e a fábrica de lubrificantes – ambos no 
rio de Janeiro –, 11 depósitos secundários e 13 transportadores 
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Distribuição 
eficiente

Nosso objetivo é melhorar o processo 
anual de contratação, modernizar a gestão 
de desempenho nas entregas e valorizar 
alternativas mais seguras”

internos e externos, totalizando um volume de 155 milhões de litros de 
lubrificantes entregues por ano”. com o projeto de distribuição, a estru-
tura logística será reduzida para oito depósitos secundários, sete trans-
portadores internos e externos e, estima-se, 225 milhões de litros por 
ano de lubrificantes entregues a clientes.

Novo rdc

como base para implementar o Tmc, a empresa criou o novo  
centro de distribuição regional (rdc em inglês). instalado na  
companhia regional de armazém Geral e entrepostos aduaneiros  
(cragea), em São José dos campos (Sp), o centro será o maior depósito 
terceirizado de lubrificantes Shell na américa latina. 

“o novo cragea rdc terá três vezes a capacidade do atual, em 
Guarulhos. atualmente, já estamos operando com quase o dobro 
da capacidade do antigo, isso somente nos primeiros dias de inau-
guração”, ressalta mofati.

a estimativa da empresa é atingir, até março de 2012, o volume máxi-
mo de 7 mil toneladas armazenadas no local, com a conclusão do 
terceiro armazém. com este volume será possível garantir o on Time in 
Full (entregue no tempo e completo) para os clientes-chave, localizados 
no Sudeste, e ainda atender à crescente demanda dos distribuidores 
pela coleta direta dos lubrificantes no rdc. 

segurança

com a transferência dos estoques do atual armazém de  
Guarulhos para o novo rdc em São José dos campos concluída, a 
Shell deve iniciar, a partir de janeiro de 2012, as transferências mul-
timodais. Na última fase do projeto, acontecerá a migração dos dis-
tribuidores de São paulo e da região Sul do brasil para o modelo de 
coleta livre direta (Fob em inglês), que terá o novo armazém da 
cragea como entreposto. 

durante a implementação do projeto, os contratos com empresas tercei-
rizadas serão revistos. “Nosso objetivo é melhorar o processo anual de 
contratação, modernizar a gestão de desempenho nas entregas e valo-
rizar alternativas mais seguras. isso é fundamental para checar o cum-
primento de todas as etapas do hSSe (Saúde, Segurança e meio 
ambiente, na sigla em inglês) e avaliar os fornecedores durante o termo 
do contrato”, afirma mofati. 

com a conclusão do projeto, a Shell pretende corresponder com o cres-
cimento do brasil através de uma produção otimizada e sustentável.

©
 R

O
BE

RT
 L

IN
D

ER
 /

 S
TO

C
K.

XC
H

N
G



A consolidação das economias dos países em 
desenvolvimento e o aumento da população mun-
dial são dois fatores que influenciam diretamente 
na balança da sustentabilidade. Se por um lado a 
demanda por energia está crescendo, por outro, 
empresas, governos, academias e sociedade civil 
buscam soluções para promover o crescimento 
com o mínimo de impacto sobre o meio ambiente.

Como parte deste esforço global para atingir o 
equilíbrio, a Shell organizou no dia 29 de novem-
bro, no Rio de Janeiro, o Encontro Shell de Inova-
ção. Realizado no Museu de Arte Moderna da 
cidade, diante da Baía de Guanabara, o encon-
tro reuniu especialistas para discutir a matriz ener-
gética brasileira e a importância dos investimen-
tos em tecnologia e inovação no setor. 

Prioridades

Na abertura do evento, o presidente da Shell  
Brasil, André Araujo, ressaltou que o grande 
desafio da indústria energética é suprir a 
demanda sem agravar os efeitos das mudanças 
climáticas. “Itens como eficiência energética, 
investimentos em energia mais limpa e o desen-
volvimento de tecnologias para extrair recursos 
com o menor impacto possível devem ser priori-
dades de empresas e governos nos próximos 
anos”, pontuou.

O objetivo da empresa, segundo o executivo, é 
contribuir de forma responsável para o futuro 
energético. Ele destacou que a empresa segue 
três  caminhos que se complementam.“Investimos 
pesado no desenvolvimento de novas fontes de 
óleo e gás, e na exploração em locais desafia-
dores; apostamos em energias mais limpas, 
com foco no biocombustível e no gás natural; e, 
finalmente, incentivamos a utilização inteligen-
te da energia, ajudando o consumidor a obter 
‘o máximo de cada gota de combustível’”.iN
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Encontro shell de inovação 
abordou, em novembro, como  
a ciência pode ajudar a atender  
à demanda energética reduzindo 
os impactos ao meio ambiente

tEcNoLoGia
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Estratégias

No campo da pesquisa científica, universidades e instituições 
trabalham para encontrar soluções que auxiliem o desenvol-
vimento sustentável da indústria de energia. Estudos de previ-
são da matriz energética mundial, por exemplo, salientaram 
a participação dominante do petróleo e do gás nas próximas 
décadas. De acordo com a Agência Internacional de Ener-
gia, essas fontes, em conjunto com os demais combustíveis 
fósseis, deverão representar – em um cenário otimista – 75% 
da matriz mundial em 2035.

Palestrante do encontro, o professor do Programa de  
Planejamento Energético da Coppe/UFRJ Roberto Schaeffer 
acredita que, para mudar a situação, é preciso ir além da 
tecnologia. “É necessário aliar soluções econômica, ambien-
tal e socialmente viáveis”, disse. Schaeffer apontou também 
o gás natural como um exemplo de recurso que deve ajudar 
na descarbonização de algumas economias ainda depen-
dentes do carvão, como a da China. 

Gás no topo

Com planos de produzir mais gás natural do que petróleo a 
partir de 2012, a Shell será pioneira no uso da plataforma de 
gás natural liquefeito (FLNG, na sigla em inglês). A empresa 
já trabalha no projeto do campo de Prelude na Austrália, 
cuja plataforma – quando estiver operando – extrairá gás de 
campos offshore e irá liquefazê-lo por resfriamento na  
própria unidade.

Para isso, a empresa está construindo, atualmente, na Coreia 
do Sul, a maior plataforma do mundo para operações  
offshore, com 488 metros – maior que quatro campos de fute-
bol colocados lado a lado –, que será responsável pelo desen-
volvimento do projeto.

A embarcação vai descarregar o gás liquefeito, refrigerado a 
-162°C com volume reduzido em 600 vezes, e outros produtos 
diretamente da plataforma para entrega em mercados de todo o 
mundo. Até agora, a liquefação de gás extraído no mar sempre 
envolveu gasodutos, que o transportam até uma base em terra.

Itens como eficiência, 
investimentos em energia mais
limpa e o desenvolvimento de 
tecnologias para extrair recursos 
com o menor impacto possível 
devem ser prioridades de 
empresas e governos nos 
próximos anos”, André Araujo, 

presidente da Shell Brasil

Neil Gilmour, gerente geral de GNL da Shell; e Roberto Schaeffer, professor 
do Programa de Planejamento Energético da Coppe/UFRJ
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processamento na plataforma flutuante de produção, 
estocagem e transferência, o FPSO Espírito Santo.

Na opinião do professor da Coppe Roberto  
Schaeffer, o pré-sal brasileiro cria condições para 
um novo ciclo de desenvolvimento econômico, 
social e tecnológico no país, que inclui a explora-
ção da nova fronteira e a expansão de fontes reno-
váveis. “Fontes alternativas de energia não competi-
rão com o petróleo no curto prazo, mas serão insu-
mos para os sistemas energéticos alternativos, 
complementando inicialmente o petróleo e o substi-
tuindo no longo prazo”, comentou o especialista. 

transporte inteligente

Durante os debates no Encontro de Inovação, os espe-
cialistas brasileiros e estrangeiros apontaram o etanol 
como uma solução comercialmente viável e limpa a cur-
to e médio prazos para o setor de transportes. Schaeffer 
argumentou que ainda levará tempo para que carros 
elétricos e híbridos se popularizem. Desta forma, o uso 
de etanol – que reduz em 90% as emissões de CO2 se 
comparado com a gasolina – é a saída mais eficiente. 

Seguindo esta linha, a Shell focou sua estratégia na 
produção de biocombustíveis com a criação da  
Raízen, joint venture formada em parceria com a 
Cosan este ano e que já é líder na produção de eta-
nol. “Acreditamos que não há uma solução única 
para esta questão. Precisaremos de mais energia, 
de uma energia mais limpa e uma mobilidade mais 
inteligente. O debate e a inovação tornam-se com-
ponentes essenciais para a superação desta emprei-
tada”, observou o presidente da Shell Brasil. 

“Nossa tecnologia FLNG vai nos permitir desenvolver 
campos offshore de gás que, de outra forma, seriam mui-
to custosos. A decisão de seguir em frente com esse pro-
jeto é um verdadeiro avanço na indústria de gás natural 
liquefeito (GNL), proporcionando um significativo impul-
so na busca por atender à crescente demanda mundial 
por este que é o mais limpo entre os combustíveis fós-
seis”, explicou o gerente geral de GNL da Shell, Neil 
Gilmour, destacando que o Brasil possui um mercado 
estratégico para a instalação desta planta no futuro. 

tecnologia brasileira

Na elaboração de projetos brasileiros, o presidente 
André Araujo apontou o desenvolvimento de uma série de 
novas tecnologias necessárias por conta da alta comple-
xidade dos campos descobertos em terras brasileiras, 
como o Parque das Conchas (BC-10), no Espírito Santo. 
O prospecto é o primeiro desenvolvido com base no siste-
ma de separação e bombeio submarinos do óleo e gás, 
mecanismo que reduz os riscos de incidentes. Essa aplica-
ção foi exportada e é também utilizada hoje no projeto 
de Perdido, no Golfo do México.

A Shell também desenvolveu no Parque das Conchas 
uma nova tecnologia de umbilicais – cabos integrados 
para fornecimento de energia elétrica em alta tensão  
e também para controle eletro-hidráulico dos equipa-
mentos submarinos. O projeto é pioneiro em termos  
mundiais, capaz de resistir às condições extremas,  
tornando possível a produção de óleo em campos  
dessa característica. 

Bombas elétricas de 1.500 cavalos de potência impulsionam o 
petróleo extraído, por 1.800 metros, até a superfície para o 
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investindo  
em inovação
Nos últimos cinco anos, a Shell foi a empresa que 
mais investiu em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D). Em 2010, por exemplo, foram aplicados 
US$1 bilhão no segmento para produzir mais 
energia limpa, além de combustíveis e produtos 
mais eficientes para os clientes.

A empresa possui um grupo específico para cap-
turar ideias composto por 25 profissionais e 
recebe investimentos da ordem de US$ 40 
milhões por ano. Cerca de 10% das ideias cap-
tadas são conduzidas para negócios, índice con-
siderado elevado diante do percentual médio de 
2% de aproveitamento. 

Parte das ideias que foram aprovadas e não che-
garam a ser incorporadas pela própria empresa 
foi destinada ao Shell Technology Venture, que 
gere fundos de investimentos. 

Mais com menos 

Para atender às novas demandas produzindo 
energia de forma sustentável, é primordial 
aumentar a eficiência das operações. Parte do 
desafio energético tem sido encontrar soluções 
que atendam os pré-requisitos de produzir mais 
e melhor com menos. 

A Shell Global Solutions, consultoria que fornece 
soluções para melhorar a performance de consu-
mo de energia de clientes industriais, oferece 
alternativas neste sentido. A ideia da iniciativa é 
aumentar a eficiência energética de plantas indus-
triais, diminuindo as emissões de CO2 e racionali-
zando o consumo de energia e água.

O programa oferece também serviços de consultoria 
em excelência operacional, serviços técnicos, catali-
sadores, pesquisa e desenvolvimento industrial.

Desde o início das operações, em 2003, o  
Shell Global Solutions já reduziu em 79 mil tone-
ladas as emissões de CO2 no Brasil. “Somos uma 
empresa de energia voltada para inovação e 
comprometida com a sustentabilidade”, comen-
tou Araujo.
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FEira dE iNvEstiMENtos sociais

com seu Plano de investimentos sociais,  
shell torna transparente a estratégia de atuação

No início deste ano, a estratégia global de 
investimentos foi revisada e passou a contar 
com três frentes de atuação no âmbito social: 
empreendedorismo, segurança viária e aces-
so à energia. com as mudanças, a nova polí-
tica alinhou-se àquela já praticada no brasil 
desde 1998. 

para apresentar a nova diretriz global e estimu-
lar o engajamento dos funcionários com ques-
tões sociais, a empresa realizou em 20 de outu-
bro, no rio de Janeiro, a Feira de investimento 
Social. o evento, com um dia de atividades 
destinadas à exibição dos projetos apoiados 
pela empresa, contou com palestras e exposi-
ção dos resultados e produtos feitos pelos parti-
cipantes dos programas. 

No brasil, a empresa já mantinha investimentos 
sociais, incentivando o empreendedorismo e a 
geração de renda. a segurança viária também 
já era um tema recorrente no país e a empresa 
se uniu ao Global road Safety partnership 
(GrSp), uma iniciativa que une governos, empre-
sas e organizações civis para pensar em solu-
ções que contribuam para a redução de aciden-
tes em rodovias. 

para leíse duarte, responsável pela área de 
investimentos Sociais da Shell, investir em proje-
tos socioambientais é essencial para tornar as 
operações da empresa sustentáveis. “Quere-
mos ser bons vizinhos das comunidades onde 
atuamos e acreditamos que esta é a melhor for-
ma de criar presença positiva e colaborar com 
seu desenvolvimento”, explicou. 

além disso, expor as ações sociais dentro da 
empresa em eventos como a feira é fundamen-
tal para divulgar os projetos internamente, na 
opinião da executiva. “acreditamos que, 

Ação solidária
aumentando o conhecimento do funcionário sobre o que faze-
mos e convidando-o a participar, iremos mobilizá-lo. ao apre-
sentarmos as ações de cada um, esperamos que as pessoas 
busquem os projetos com que elas mais se identificam, para os 
quais acham que vão poder colaborar significativamente”. 

Apresentação do grupo Kina 
Mutembua durante a Feira de 

Investimentos Sociais, no Rio de Janeiro
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3 Global Road Safety 
Partnership (GRSP)

Garantir padrões de segu-
rança nas estradas que aju-
dem a melhorar o sistema 
viário de diversos países é 
fundamental para a Shell. 
pensando nisso, a empresa 
apoia a oNG suíça  
Global road Safety part-
nership (GrSp). a organi-
zação busca implementar 
programas e políticas 
urbanas para redução do 
número de acidentes viá-
rios e suas consequências.

4 Junior  
Achievement
criada nos eUa em 1919, 
a Junior achievement é 
uma fundação educativa 
cujo principal objetivo é 
incentivar o empreendedo-
rismo e a educação em 
economia e Negócios. 
com o apoio da Shell des-
de 2000, cerca de 350 
funcionários já participa-
ram como voluntários em 
programas que beneficia-
ram mais de dois mil jovens 
até agora.

7 Monitoramento 
das Baleias Jubarte 
Na área ambiental, a 
Shell mantém, desde 
2001, o projeto de moni-
toramento de baleias por 
satélite no litoral brasilei-
ro. a iniciativa investe em 
pesquisa para analisar a 
movimentação dos ani-
mais nas áreas de explora-
ção de óleo e  gás da 
empresa e evitar interfe-
rências em suas rotas. 

1 Projeto  
Promover
em parceria com o Grupo de 
aplicação interdisciplinar à 
aprendizagem (Gaia), a Shell   
implementa o projeto promo-
ver – programa de mobiliza-
ção e Viabilização Socioam-
biental. o objetivo é capacitar 
líderes de comunidades de 
pescadores artesanais e de 
organizações governamen-
tais e não governamentais 
para a elaboração, gestão e 
captação de recursos para 
projetos socioambientais. 

2 Projeto  
 Grael
promove a inclusão social 
de crianças e jovens da 
cidade de Niterói (rJ) pelo 
acesso às atividades aquá-
ticas. Formado pelos 
irmãos Torben e lars Grael 
e marcelo Ferreira, o  
projeto Grael atende crian-
ças a partir de nove anos 
com atividades como nata-
ção, vela, artes e oficinas 
profissionalizantes. 

5 Saber Dividir
programa de Voluntários 
da Shell brasil, o Saber 
dividir foi criado em 2000 
e busca estimular a postura 
cidadã dos funcionários 
compartilhando os valores 
de responsabilidade social 
e desenvolvimento susten-
tável e incentivando o 
debate e a participação 
em questões sociais. 

6  Curta na Praça
democratizar o cinema bra-
sileiro, com a exibição de 
curta-metragens, e resgatar 
os programas feitos em famí-
lia são os principais objeti-
vos do curta na praça. o 
projeto, que inicialmente era 
feito em comunidades caren-
tes da cidade do rio de 
Janeiro, expandiu sua atua-
ção com o apoio da Shell 
para outros locais, como 
macaé, búzios, cabo Frio e 
São João da barra. 

conheça outras dez iniciativas apoiadas pela shell:
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10 Meninos 
do Morumbi
Fundada em 1996, a asso-
ciação atende cerca de    
3 mil jovens, a maioria 
residente em comunidades 
carentes na região  
sudoeste de São paulo e 
municípios vizinhos, como 
embu, Taboão da Serra e  
itapecerica. a instituição 
recebe jovens com idade a 
partir de cinco anos e faz 
da prática musical uma 
alternativa às drogas e à 
delinquência juvenil. 

8 Ação Comunitária 
do Brasil
a ação comunitária do brasil 
(acb) foi criada por empresá-
rios do rio de Janeiro com o 
objetivo de reduzir a margina-
lização da população caren-
te, preparando-a para o mer-
cado de trabalho por meio de 
cursos profissionalizantes e de 
iniciação profissional. ofere-
ce formação em pintura, tea-
tro e dança por meio de proje-
tos como o Kina mutembua. 
além de patrocinar a iniciati-
va, a Shell participa do con-
selho da instituição. 

9 Passageiro  
do Futuro
o projeto passageiro do 
Futuro capacita jovens entre 
15 e 21 anos para o merca-
do de trabalho por meio das 
artes cênicas. São ofereci-
das oficinas de sonoriza-
ção, iluminação, maquia-
gem, figurino, cenografia, 
expressão corporal e inter-
pretação. em 2011, foram 
desenvolvidos nas comuni-
dades pacificadas da ladei-
ra dos Tabajaras e morro 
dos cabritos, atendendo 
cerca de 80 jovens. 

Apresentação de capoeira   
da ACB durante a Feira de 

Investimentos Sociais (RJ)



Upstream

Desempenho máximo  
em águas profundas
com o crescimento da demanda de energia, recursos de difícil acesso, como  
os existentes no Parque das conchas, oferecem desafios que são a paixão dos 
geocientistas e engenheiros da shell. todo o esforço se concentra no propósito  
de obter desempenho máximo em águas profundas

a cerca de 120 km da costa sudeste 
do brasil, na bacia de campos, fica 
o campo de parque das conchas, 
conhecido como bc-10. a forma-
ção geológica da área tem 6,4 
milhões de anos e data da época 
em que os dinossauros estavam em 
processo de extinção.

cálculos revelam uma reserva de, 
aproximadamente,300 milhões de 
barris de óleo cru pesado na região. 
No momento, o parque das conchas 
tem quatro reservatórios: ostra, aba-
lone, argonauta b oeste e argonau-
ta o Norte – todos batizados com os 
nomes dos mariscos típicos da área. 
o campo é operado pela Shell brasil 
em joint venture com a petrobras e a 
indiana oNGc.

Áreas como a da bacia de campo 
apresentam desafios específicos – 
águas profundas, ondas constantes, 
presença de óleo pesado e alta pro-
porção de gás em alguns dos depósi-
tos. a Shell nunca recuou diante de 
reservatórios carbonáticos comple-
xos. pelo contrário: seus engenheiros 
e geocientistas têm prazer em enfren-
tar os desafios, o que torna o sucesso 
ainda mais gratificante.

superação

como acontece nos casos de desen-
volvimento de campos submarinos 
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em águas profundas, a garantia do fluxo é uma preocupa-
ção. depósitos de crostas, cera, hidrato e asfalteno podem 
obstruir as tubulações e interromper a produção.

a baixa pressão de reservatório na bacia de campos, soma-
da à profundidade de 1.800 metros e à alta viscosidade do 
óleo, dificultam a fluidez em temperaturas de quase congela-
mento do leito do mar. em manobra sem precedente na indús-
tria, a Shell usou bombas elétricas submersíveis (eSps) para 
bombear o óleo até o navio FpSo. cada eSp tem condição de 
gerar 1.500 cv, proporcionando um bombeamento submarino 
de até 2.300 psi. esta ação inovadora ajudou a desenvolver 
um campo inteiro e a superar as questões relacionadas à 
garantia de fluxo.

o gás encontrado – que não pode ser bombeado junto ao 
óleo – foi separado no fundo do mar e enviado por meio de 
tubulações separadas. Nos campos de ostra e abalone, o 
gás flui naturalmente para o FpSo através de uma linha de 
escoamento específica, o que permite o bombeamento dos 
fluidos pela eSp e seu transporte por uma linha isolada.

o FpSo, por sua vez, fornece suprimento contínuo de 
eletricidade aos sistemas de bombeamento de profundi-
dade. a alimentação se dá por intermédio de cabos elé-
tricos umbilicais que partem do navio e levam força 
hidráulica e substâncias químicas aos poços, manifolds e 
bombas, garantindo um fluxo regular e impedindo a for-
mação de sólidos congelados no óleo. esses cabos de 
25centímetros de largura se estendem por 54 km e tam-
bém transportam dados de sensores com informações 
sobre temperatura e pressão, úteis aos técnicos baseados 
na superfície.

esse tipo de ação já foi replicado e a própria Shell decidiu 
usar o mesmo processo no projeto de perdido, no Golfo do 
méxico, onde espera-se que a mecanização reduza o ris-
co de acidentes.

Perfuração na areia

os engenheiros da Shell bombearam uma mistura de lama 
sintética e aditivos para escorar o poço antes da instalação 
do revestimento de aço que o sustenta permanentemente.
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A bordo do navio FPSO Espírito Santo, uma Unidade 
Flutuante de Produção, Armazenamento e Escoamento

Na próxima fase, mais sete 
poços serão desenvolvidos e 
atingirão uma profundidade 
aproximada de 1.100 metros

esta prática foi utilizada, pois a areia encontrada na bacia não 
é compactada; significa que perfurar centenas de metros no leito 
do mar era como cavar um buraco muito fundo em areia de 
praia: quanto mais se perfura, mais areia e água tendem a refluir 
para a perfuração.

em seguida, os técnicos usaram tubos perfurados revestidos 
de camadas de malha metálica para obter um efeito peneira, 
que impede o fluxo de areia para o interior do poço, mas 
permite o ingresso de óleo e gás.

Engenharia

outra tecnologia usada no parque das conchas é o azimutal de 
resistividade de leitura profunda. com a propagação-padrão, os 
técnicos só podem enxergar uns poucos centímetros no interior do 
poço que está sendo perfurado. com a nova ferramenta, é possí-
vel ver de três a cinco metros dentro da formação, possibilitando 
desvios e reduzindo a incerteza inerente ao trabalho subterrâneo.

a ferramenta azimutal de resistividade de leitura profunda mos-
trou-se promissora para otimizar a trajetória e o posicionamento 

de poços, bem como na avaliação da formação durante a per-
furação. Foi a primeira vez que a Shell usou uma tecnologia 
como essa para obter imagens mais detalhadas da geologia do 
reservatório durante os trabalhos de perfuração.

a entrega da mercadoria

com nove poços produtores em operação, o campo apre-
senta um desempenho melhor do que o esperado, com 
uma produção de cerca de 70 mil barris de petróleo equi-
valente por dia. Um décimo do poço produtor –  
o ostra 7 – está em desenvolvimento  e deve ser conecta-
do ainda este ano. Na próxima fase, mais sete poços 
serão desenvolvidos e atingirão uma profundidade aproxi-
mada de 1.100 metros.

as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e o esforço 
da Shell em otimizar os processos serão decisivos para 
responder à curva ascendente de demanda de energia. 
certamente, o futuro reserva cenários desafiadores que 
serão dominados com investimentos e inovação.
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Atualmente, o acesso a Gamba está prejudicado por uma infraestrutura deficiente. Como via principal a ligar 
Gamba ao restante do país, esta rodovia foi escolhida para renovação pela parceria Shell/GIz

Potencial local

Uma das ações previstas, a Unidade 
de implementação de projetos (Uip), 
está transformando-se em realidade e 
ajudará na administração e monitora-
mento de projetos em andamento. essa 
unidade desempenhará uma função 
decisiva no desenvolvimento da capa-
cidade dos administradores locais. 
Quando os projetos-pilotos estiverem 
em andamento, o financiamento conce-
dido pela Shell e pela GiZ será estendi-
do pouco a pouco a outras atividades, 
o que diminuirá a dependência da 
comunidade local. 

os dois projetos-piloto quick-win (suces-
so rápido) da Uip focarão, no início, 
agricultores e pescadores. “a agricultu-
ra e a pesca são dois setores com um 
potencial de mercado promissor e o 

rELacioNaMENto coM staKEHoLdErs

Em parceria com agência de desenvolvimento, shell auxilia a transição
econômica do Gabão após a queda de produção dos poços do país

regiões dependentes do petróleo, como 
Gamba, no Gabão, passarão – com a 
queda natural da produção – por profun-
das mudanças sociais e econômicas. 
consciente de seu papel, a Shell uniu for-
ças com uma agência de desenvolvimen-
to reconhecida mundialmente para pla-
nejar uma transição suave e socialmente 
responsável para um futuro diferente.

como tantos outros “países petrolíferos”, 
o Gabão tornou-se dependente da recei-
ta gerada por seus campos de explora-
ção mais importantes. cinco deles – 
Gamba, ivinga, mbassou, bendé e Totou 
–, além da sede da Shell Gabão e um 
dos dois terminais petrolíferos do país, 
estão localizados na região de Gamba, 
na baía sul da lagoa Ndogo. há mais de 
40 anos, o local é o centro de relaciona-
mento entre a Shell e a comunidade local.

a produção nesta região, entretanto, 
está diminuindo e a Shell Gabão con-
centra os esforços em novos campos 
situados 50 km ao norte de  Gamba, 
em descobertas recentes ainda mais  
ao norte, na prospecção de awoun,  
e em promissoras possibilidades  
offshore em águas profundas. a mudan-
ça de foco da empresa terá consequên-
cias para a população local, que 
depende do petróleo para sustentar 
questões relacionadas a emprego, 
transporte e desenvolvimento.

Esforços conjuntos

para preparar a população para as trans-
formações, o governo do Gabão está 

Um futuro  
sem petróleo

implementando uma agenda de desen-
volvimento que inclui: maior descentrali-
zação, diversificação econômica e 
desenvolvimento sustentável. entretanto, 
como assinala o diretor-geral e chairman 
nacional da Shell Gabão, adrian 
drewett, a tarefa não é fácil: “o Gabão 
ainda é predominantemente um país  
centralizado e as estruturas locais para 
conceber, implementar e avaliar projetos 
de desenvolvimento ainda são frágeis”.

para colaborar com os esforços governa-
mentais, a Shell Gabão uniu-se à  
agência de desenvolvimento alemã  
deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit (GiZ), ligada ao mi- 
nistério para cooperação e desenvol- 
vimento econômico da alemanha, para 
implementar o programa que dará suporte 
ao processo de diversificação da região 
de Gamba.
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Em parceria com agência de desenvolvimento, shell auxilia a transição
econômica do Gabão após a queda de produção dos poços do país

Nossa meta é acelerar o 
desenvolvimento por meio de  
geração de empregos e formação  
de capacidade”, Adrian Drewett,  

diretor-geral e chairman nacional da Shell Gabão 

Um futuro  
sem petróleo

desenvolvimento de grupos cooperati-
vos será um elemento decisivo no suces-
so”, diz adrian.

No entanto, continua adrian, o 
“know-how local continua baixo quan-
do se trata de técnicas agrícolas apri-
moradas e elementos necessários, 
como fertilizantes, ferramentas e equi-
pamentos que custam caro e precisam 
ser importados". com um ambiente 
que facilita o crescimento desses seto-
res, atualmente carentes, a Uip e seus 
parceiros estão identificando ativida-
des para melhorar a produtividade dos 
subsetores agrícola e pesqueiro.

outra iniciativa da Shell Gabão e da 
GiZ de grande impacto é a constru-
ção de uma rodovia entre Gamba e 
libreville, a capital do Gabão. No 
momento, Gamba é acessível somen-
te por via marítima ou aérea e a nova 
estrada seria a conexão entre a 
região e a malha já existente, a 70 
km de distância. a nova infraestrutura 
abriria a área ao comércio do  
resto do país.

“a Shell tem o cuidado de interagir de 
forma positiva e respeitosa com as 
comunidades que nos cercam”, afir-
ma adrian. “o ímpeto principal dos 
projetos-piloto é estimular interesse e 
motivação, tanto entre a população 
rural quanto na estrutura do governo”. 
Segundo ele, a estratégia utilizada 
destaca as parcerias entre comunida-
des, governo e organizações para 
estimular soluções: “Nossa meta  
é acelerar o desenvolvimento por 
meio de geração de empregos e  
formação de capacidade”.

da ideia à prática

ellen Kallinowsky, coordenadora regio-
nal para cooperação com o Setor  
privado da GiZ, diz que a parceria com 
a Shell é um exemplo do “enfoque inclu-
sivo” adotado por sua organização no 
engajamento com autoridades locais 
para o desenvolvimento sustentável em 
Gamba. “a parceria com a Shell  
proporciona uma oportunidade ímpar 
de reforço da administração local  
na região, ao mesmo tempo em que 
fomenta a colaboração entre os  
stakeholders”, acrescenta.

olhando para o futuro, adrian acredi-
ta que o processo Uip possa se  
autoperpetuar. “após ter obtido o 
engajamento dos stakeholders locais 
e passado o conhecimento adiante, a  
Uip executará, independentemente, 
outros projetos semelhantes. além dis-
so, essa parceria representa para a 
Shell um meio eficiente de contribuir 
para o desenvolvimento regional e 
capacitar as comunidades locais 
para construir um futuro econômico 
sustentável que não seja inteiramente 
dependente da indústria petrolífera”, 
finaliza adrian.
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iNvEstiMENto sociaL

No início de 2011, a Shell adotou sua 
primeira estratégia de investimento social 
global. o plano é baseado em três áreas-
chave: acesso à energia, segurança 
rodoviária e empreendedorismo. aquela 
tem como objetivo tornar os produtos 
energéticos disponíveis a unidades fami-
liares de baixa renda. 

o ideal da estratégia ganha força com o 
fato de que cerca de três bilhões de  
pessoas em todo o mundo estão expostas 
a doenças respiratórias fatais causadas 
pela utilização de biomassa em processos 
domésticos. a utilização de lenha para 
cozinhar, por exemplo, atinge principal-
mente mulheres e crianças, além de inten-
sificar a pressão sobre os recursos naturais 
e agravar a mudança climática. 

soluções

de acordo com a gerente global de 
investimento Social e chefe de perfor-
mance Social da Shell, Karen Westley, a 
poluição do ar causada pelo uso de bio-
massa como combustível para cozinhar 
é o quarto maior risco à saúde em países 
em desenvolvimento. “esse dado é 
importante, pois demonstra que, mesmo 
com o avanço na exploração e distribui-
ção, muitas comunidades próximas a 
nossas operações carecem de acesso a 
serviços básicos de energia”, completou.

“convencer as pessoas a cozinhar com 
gás ou eletricidade resolveria o proble-
ma, mas isso leva tempo e requer infraes-
trutura”, disse Karen. para ela , a solu-

ção imediata é proporcionar acesso a 
fogões de queima limpa, mais eficientes 
e que apresentam níveis mais baixos de 
emissão de monóxido de carbono e 
outros efluentes tóxicos.

o ingrediente principal

a estratégia de oferecer fogões de quei-
ma limpa é fundamental para Karen. em 
2002, quando era gerente de progra-
mas da Fundação Shell, ela ajudou a 
estabelecer o programa breathing  
Space (espaço para respirar). Nos cin-
co anos seguintes, o projeto dedicou 
mais de US$10 milhões a ação em sete 
países, o que resultou em mais de 250 
mil fogões distribuídos. 

em 2010, a Shell tornou-se um dos mem-
bros fundadores da aliança Global 
pelos Fogões limpos (Global alliance 
for clean cookstoves – Gacc) junto à 
Fundação Shell, agências do governo 
norte-americano e organizações não 
governamentais. a meta dessa iniciativa 
público-privada é proporcionar que 
100 milhões de lares adotem fogões lim-
pos e eficientes até 2020. a Shell, como 
única empresa multinacional a defender 
essa causa até o momento, destinou 
US$ 6 milhões à campanha para os pró-
ximos três anos.

o dinheiro, entretanto, não é o ingrediente 
principal para a empresa. “Quando o tema 
é energia, a Shell pode contribuir com 
conhecimento, experiência, redes globais 
e competência técnica”, explicou Karen.

como a shell pode ajudar a resolver uma complexa questão relativa à energia que 
acarreta a morte de quase dois milhões de pessoas por ano em todo o mundo? 

Energia 
acessível

Quando o tema é 
energia, a Shell 
pode contribuir 
com conhecimento, 
experiência, redes 
globais e competência 
técnica”, Karen Westley
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O argumento comercial a favor dos fogões 
é bastante simples, mas colocá-lo em ação é 
tarefa incrivelmente complexa”, Karen Westley,  

gerente global de Investimento Social e chefe de  

Performance Social da Shell

Novo mercado 

“o argumento comercial a favor dos 
fogões é bastante simples, mas colocá-
-lo em ação é tarefa incrivelmente com-
plexa”, situou Karen. “estamos tentan-
do substituir as chamas expostas, que 
as pessoas no momento obtêm gratuita-
mente, por fogões que elas têm de com-
prar por US$ 20 a US$ 100 ou mais, o 
que é muito dinheiro para uma família 
de baixa renda”.

ainda assim, como frisa Karen, distribuir 
fogões gratuitamente também não seria 
solução. “Se fizéssemos isso, ninguém 
ganharia dinheiro no ramo dos fogões e 
nós não teríamos condições de manter a 
distribuição gratuita. É aí que entra a 
experiência comercial global da Shell”.

em resposta ao problema, a Shell 
desenvolveu um kit de ferramentas de 
viabilidade de mercado que analisa 
macroambientes, demanda, oferta, 
distribuição e a sustentabilidade 
financeira dos programas de fogões 
atualmente existentes e em potencial.  
 
esse kit de ferramentas de comerciali-
zação genérica pode ser usado por 
outras partes interessadas em todo o 
mundo e constituir a espinha dorsal 
de uma fórmula de mudança que 
pode ser aplicada repetidamente. 

reproduzindo a receita

Nos países em que atua, a Shell 
financiará relatórios de viabilidade e 
promoverá o uso de fogões de quei-
ma limpa em suas discussões com os 
responsáveis pela elaboração de 
políticas locais. além disso, outras 
organizações podem usar o kit de fer-
ramentas no mundo inteiro. 

“Já estamos observando a replicação 
global da ideia. a barr Foundation, 
por exemplo, vai implementar o kit de 
ferramentas na etiópia, enquanto o 
banco mundial está considerando a 
possibilidade de usá-lo em suas ava-
liações de mercado na África”, infor-
mou Karen.

“É graças ao pessoal da Shell, ao 
alcance e expertise da nossa compa-
nhia que temos condições de contribuir 
de maneira tão fundamental para essa 
campanha. É por isso que eu gosto tan-
to de trabalhar para a Shell – talvez 
não tenhamos grande capacidade 
para construir hospitais, por exemplo, 
mas somos peritos no estabelecimento 
de foco global, redes de distribuição e 
conectividade. Fazer aquilo que faze-
mos melhor sem dúvida fará diferença”, 
finalizou a gerente global de  
investimento Social e chefe de  
performance Social da empresa.

Mulheres cozinham em 
Bangalore, na Índia. População 
de Karnata, na Índia, se reúne 

para assistir à apresentação 
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a alta velocidade da informação e as 
profundas transformações nas ferramen-
tas e nas relações de trabalho são algu-
mas características que marcam a vida 
contemporânea. correndo contra o tem-
po e tentando aliar tarefas corporativas 
às pessoais, profissionais de todo o pla-
neta buscam em suas próprias experiên-
cias e em programas oferecidos pelas 
empresas soluções para ter um estilo de 
vida mais saudável. 

Nesta procura pelo equilíbrio entre a 
qualidade de vida e a eficácia profissio-
nal, uma das questões mais discutidas é 
a gestão do tempo. para muitos, a exten-
são do trabalho por meio de aparelhos 
como celulares e notebooks, por exem-
plo, é um problema, pois derruba a bar-
reira do ambiente laboral. para outros, 
essas ferramentas são benéficas e ser-
vem como apoio à rotina. No meio de 
debates como esse, empresas e funcio-
nários trabalham juntos para criar as 
melhores soluções.

Programas de assistência 

para apoiar seus funcionários, a Shell 
oferece a seus funcionários programas e 
ações que auxiliam a rotina de seus tra-
balhadores, dos escritórios às fábricas, 
da terra firme às plataformas offshore. 

Um exemplo disso é o programa  
equilíbrio, que há 15 anos identifica e 
ajuda funcionários que apresentam 
algum tipo de dificuldade no dia a dia. 
a iniciativa fornece acompanhamento 
gratuito e dá suporte em temas variados 

como assessoria jurídica, atendimento 
psicológico, assistência social e consul-
toria financeira. 

dentro deste programa, de acordo com 
o gerente médico da Shell brasil e Norte 
américa latina, dr. maurício Souza, tam-
bém são desenvolvidas atividades espe-
cíficas com o objetivo de entender como 
cada funcionário percebe a si mesmo e a 
empresa na organização das tarefas. 
“conhecendo melhor os desafios e as 
atividades dos nossos funcionários, tra-
balhamos para oferecer ferramentas 
para que possam manejá-los de modo 
saudável e adequado”, explicou.

Um dos maiores desafios para equili-
brar as relações de trabalho dentro de 
uma empresa, segundo maurício, é inte-
grar todas as áreas para facilitar a orga-
nização ocupacional. “Sem esta inte-
gração, fica mais difícil priorizar tarefas 

Vida além 
do trabalho

Conhecendo melhor os 
desafios e as atividades dos 
nossos funcionários, 
trabalhamos para oferecer 
ferramentas para que 
possam manejá-los de 
modo saudável e 
adequado”, Maurício Souza, 

gerente Médico da Shell Brasil 

e Norte América Latina

saÚdE

shell aposta em assistência aos funcionários  
para proporcionar uma rotina mais saudável e eficiente
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BEM-Estar

shell aposta na qualidade de vida dos funcionários para evitar 
doenças do trabalho e melhorar os resultados corporativos

As diversas iniciativas que a 
Shell propõe devem ser 
incentivadas e praticadas 
por cada funcionário, 
tornando-se parte da nossa 
cultura. Todos saem 
ganhando”, Marcos Semola, 

gerente de Tecnologia da 

América Latina 

Funcionários Shell participam do 
programa “Viva Bem”, conhecido 
globalmente como Be Well
 

multidisciplinares, o que gera sobrecar-
ga nos trabalhadores”, afirmou.

Lista de tarefas

além das atividades propostas pelas 
empresas, a participação ativa dos pro-
fissionais é decisiva para que os resulta-
dos sejam positivos. para a coordenado-
ra de câmbio da Shell américa latina, 
marcia Trotte, a organização do tempo é 
fundamental: “Quando estou no meu 
horário de trabalho, me dedico por intei-
ro; mas, quando estou fora dele, quero 
aproveitar minha vida. Não gosto de 
misturar as coisas”.

ela conta também que adotou pequenas 
práticas para ajudar a diminuir a pressão 
da rotina: “Faço pequenas pausas duran-
te o expediente para alongar, relaxar um 
pouco e, quando necessário, buscar ins-
piração para escrever e-mails”. e com-
pleta: “para gerenciar tudo, trabalho 
com minha agenda e checo, a todo o 
momento, minha lista de tarefas”.

cobertura total

em 2010, a Shell lançou no brasil o 
programa global be Well, conhecido 
como “Viva bem”. pioneira nas améri-
cas, a iniciativa envolve a promoção 
da saúde, o combate ao tabagismo, o 
incentivo à perda de peso e o estímulo 
a atividades físicas e alimentação sau-
dável. dentro dessas ações, são ofere-
cidas sessões semanais de shiatsu, 
além de disponibilizadas frutas a todos 
os funcionários para incentivar a ali-
mentação saudável.

para prevenir doenças e acompanhar o 
desenvolvimento dos funcionários, o 
programa realiza exames regulares de 

hipoglicemia, colesterol, peso e pres-
são, por exemplo. “Nosso objetivo é 
acompanhar a saúde dos profissionais 
e permitir que eles saibam das suas 
reais condições de saúde e quantifi-
quem melhorias ao longo do tempo”, 
assinala maurício.

Participação da família

Na busca por uma vida mais saudável, 
o apoio da família é fundamental.  
a Shell reconhece este papel e, a cada 
três meses, promove um evento esporti-
vo – corrida e caminhada – com um 
café da manhã para funcionários e fami-
liares, incentivando assim a integração 
e fortalecendo os laços entre a vida pes-
soal e a profissional.

o gerente de Tecnologia da américa  
latina, marcos Semola, acredita que 
todos devem se envolver e ter compromis-

setembro de 2011 a janeiro de 2012 l Notícias sHELL 33 

©
 A

N
TO

N
IO

 J
IM

ÉN
Ez

 A
LO

N
SO

 /
 S

TO
C

K.
XC

H
N

G



34 Notícias sHELL l setembro a dezembro de 2011

Perigos do estresse

o estresse é a reação do organismo a algum tipo de estímulo, 
podendo ser positivo ou negativo. Sobrecarga de trabalho, alta 
demanda em curto prazo e problemas pessoais podem ser conside-
rados negativos. o dr. maurício Souza explica que a exposição a 
esses fatores no longo prazo sem ações preventivas de saúde podem 
causar desde problemas fisiológicos leves, como insônia, cefaleias 
persistentes, baixa imunológica, a até casos mais sérios como 
depressão,  problemas cardiovasculares (arritmias e pressão alta), 
úlceras gástricas e síndrome da fadiga crônica.

Dr. Maurício Souza, gerente Médico da Shell e 
responsável pelo programa “Viva Bem”; Marcos 
Semola, gerente de Tecnologia da América Latina; 
e Marcia Trotte, coordenadora de Câmbio da 
Shell América Latina

so com a qualidade de vida. “as diversas iniciativas que a Shell propõe 
devem ser incentivadas e praticadas por cada funcionário em cada rela-
ção profissional, tornando-se parte da nossa cultura. Todos saem ganhan-
do”, completa.

o executivo indica ainda o esporte e hobbies pessoais como práticas 
que podem ajudar a equilibrar trabalho e lazer: “pratico esportes e par-
ticipo de atividades recreativas ao ar livre com a família. além disso, 
tenho a fotografia e a leitura especializada como hobbies. a influência 
na qualidade de vida é notável. a energia e a concentração para o 
trabalho aumentam, as pequenas dores físicas somem ou são minimiza-
das e há uma percepção de equilíbrio muito boa. até seu humor melhora 
e as relações de trabalho tendem a ser mais produtivas”.

resultados 

as consequências de um trabalho em conjunto que busca o melhor para as 
partes envolvidas são positivas. marcia Trotte afirma que, entre outros pontos 
positivos, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional ajuda a construir um 
ambiente de trabalho mais descontraído e eficiente. “Quando as pessoas 
estão bem, tudo fica mais leve e, por mais que soframos pressão no dia a 
dia, estamos sempre alegres e trabalhando melhor em equipe”, disse.

Já marcos Semola acredita que a equipe unida e bem organizada garan-
te o sucesso das tarefas do dia a dia. “Ninguém mais trabalha sozinho.  
a habilidade de formar, manter e motivar uma equipe faz toda a diferença 
na qualidade do serviço e nos índices de produtividade”, explicou.

o dr. maurício assinala que a empresa continuará buscando garantir 
a qualidade de vida profissional e pessoal de cada funcionário.  
“a Shell vai continuar fortalecendo as ações para que o funcionário se 
preocupe mais com a própria saúde e consiga equilibrar a eficiência 
operacional com os momentos de lazer e familiar”, acrescentou.
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artiGo

em 1965, um pouco mais de 100 anos 
após o início da produção e uso comer-
cial do petróleo, a participação do com-
bustível na matriz energética mundial  
atingiu 40%. Nesta mesma data, a parti-
cipação do gás natural na matriz era de 
apenas 15%. mesmo sendo um energéti-
co produzido nas mesmas condições do 
petróleo, a difusão do gás natural se deu 
de forma muito mais lenta. esta diferença 
na taxa de difusão se explica basicamen-
te pelo custo mais elevado do transporte 
e pela forte concorrência entre o gás e 
outros energéticos no mercado final.

a partir da década de 1980, a difusão 
do gás natural na matriz energética pri-
mária mundial passou a crescer rapida-
mente. Saltou de 19% em 1980 para 
24% em 2010. este crescimento se expli-
ca por um intenso processo de inovação 
tecnológica, que permitiu ao gás natural 
atender a novos mercados.

Foi a partir do desenvolvimento de novas 
tecnologias que o gás natural passou a ser 
utilizado como combustível automotivo 
(GNV), como matéria-prima para produ-
ção de produtos petroquímicos e de com-
bustíveis líquidos (química do metano –
gas-to-liquids – GTl, metanol, dme,  
amônia e ureia), e como um importante 
insumo para produção de eletricidade (tur-
binas a gás com ciclo combinado - TGcc). 

mais recentemente, uma nova onda de 
inovações, agora pelo lado da oferta, 
vem descortinando um novo horizonte 
para a indústria do gás natural. dois gru-
pos de inovações têm contribuído para 
mudar o cenário de oferta de gás no mun-

do: as inovações na cadeia do GNl que 
permitem reduzir significativamente o custo 
do transporte do gás, e as inovações na 
produção de gás não convencional.  com 
relação a esta última, destaca-se a tecnolo-
gia de grandes poços horizontais com fratu-
ramento hidráulico. esta tecnologia permi-
tiu aumentar de forma significativa a taxa 
de recuperação de gás de áreas com gás 
não convencional. Nestas áreas, a taxa de 
recuperação saltou de um patamar médio 
de menos de 10% para até 30%.   
 
como consequência, a rentabilidade dos 
poços horizontais aumentou significativa-
mente. o número de poços perfurados 
cresceu exponencialmente, ao mesmo 
tempo em que os poços horizontais se tor-
naram dominantes nas principais regiões 
produtoras de gás não convencional. 

com o desenvolvimento do gás não con-
vencional, a disponibilidade de gás se 
desvinculou da disponibilidade de petró-
leo. as reservas mundiais de gás natural 
vêm crescendo rapidamente e, em 
2010, se igualaram às de petróleo. 
algumas grandes empresas do setor de 
petróleo e gás já detêm mais reservas de 
gás natural que de petróleo. 

esta maior disponibilidade do gás natural, 
associada às vantagens ambientais do 
gás em relação ao carvão e ao petróleo, 
tem levado muitos especialistas e autorida-
des energéticas a enxergarem o gás natu-
ral como uma fonte de energia com um 
papel protagonista na transição da matriz 
energética atual para uma futura matriz 
com predominância de energias renová-
veis e sustentáveis.In
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s Edmar almeida - Professor 
associado e membro do 
Grupo de Economia de 
Energia (GEE) do instituto 
de Economia da 
universidade Federal do 
rio de Janeiro (uFrJ) 
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