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esta revista é impressa com papel certificado 
FsC® , capa offset 240 gr e miolo offset 
150 gr, a partir de fontes de manejo 
responsável, conforme as Normas FSc® 
(Forest Stewardship council) e utilizando o 
processo after burner (pós-queimador) que 
consiste em eliminar os gases tóxicos, 
gerados no processo de secagem da tinta 
gráfica, contribuindo com a preservação do 
meio ambiente.

Nada como um exercício prático para testar o 
conhecimento adquirido. Depois de reunir 320 
pessoas em um hotel no rio para traçar um plano 
no caso de um vazamento hipotético de petróleo, 
a equipe da Shell foi a campo. Na foz do rio 
Itabapoana, na divisa entre os estados do rio de 
Janeiro e Espírito Santo, funcionários da 
companhia e de fornecedores, além de 
observadores de agências governamentais, 
realizaram ações para minimizar os efeitos do 
suposto acidente.

Uma das lições do bem-sucedido evento foi 
mostrar quão importante é integrar e orientar os 
agentes envolvidos.

Ações – e produtos – de êxito ajudam a reforçar a 
marca da companhia. No mercado de 
lubrificantes, do qual é líder mundial, a Shell está 
largando na frente. Todo o portfólio foi 
redesenhado, o que facilita a identificação por 
parte dos consumidores. E a linha helix Ultra 
conta agora com uma exclusividade de ponta: a 
Tecnologia Shell PurePlus, produzida a partir do 
gás natural e adicionada à fórmula.

Essas iniciativas vão ao encontro do objetivo da 
Shell de ser percebida como a mais inovadora e 
competitiva empresa de energia do mundo. O 
estímulo à inovação e à eficiência energética é o 
que norteia, por exemplo, a Shell Eco-marathon 
Americas, realizada anualmente nos Estados 
Unidos. Na edição de 2014 da competição, uma 
das cinco equipes brasileiras – a EcoVeículo, da 
Universidade Federal de Itajubá (MG) – 
conquistou o terceiro lugar com um protótipo 
movido a bateria elétrica.

Agora, as equipes brasileiras se preparam para 
a próxima competição, que trocará houston por 
Detroit a partir de 2015. O endereço da 
Eco-marathon vai mudar, mas o entusiasmo da 
Shell e das equipes, não. Mão na tecnologia e 
pé na tábua!

Boa leitura!
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segurança próxima
a oil spill response limited (osrl), consórcio global formado por empresas de 
óleo e gás do qual a shell participa, inaugurou em 13 de março uma nova base 
em angra dos reis (rj). no local, está instalado um sistema de alta tecnologia, de 
tamponamento de poços, também presente em outros três países: noruega, 
Cingapura e áfrica do sul. o equipamento se assemelha ao utilizado para 
retomar o controle do poço de Macondo, no golfo do México, onde ocorreu um 
acidente da british Petroleum em abril de 2010.

gerente de Hsse da shell brasil, andré almeida explica que o antigo sistema de 
emergência utilizado no brasil era baseado em southampton, no reino unido. o 
atual foi montado para assegurar uma resposta mais rápida no caso de acidente 
com derramamento de óleo no brasil, encurtando-se a distância e eventuais 
questões aduaneiras. entre os fatores para a escolha de angra estão a localização 
estratégica entre as bacias de santos (sP) e Campos (rj) e a proximidade com a do 
espírito santo (es).

“a opção pelo brasil mostra a importância do país para a indústria de óleo e gás 
mundial. além disso, a iniciativa demonstra o comprometimento da shell e das 
outras integrantes da osrl com investimentos em saúde, segurança e meio 
ambiente”, ressalta almeida, que compareceu à inauguração juntamente com 
Fábio louzano, assessor de resposta a emergências, e Fábio Castro, gerente de 
resposta a emergências da companhia.

ao longo do primeiro ano na shell, a empresa 
oferece aos novos funcionários o programa 
onboarding, que consiste em atividades de 
orientação para tornar esta fase mais 
agradável e produtiva. dividido em 12 passos, 
o programa inclui também a realização de um 
workshop no início do trabalho.

“nesse encontro, mostramos as principais 
áreas necessárias para o início na shell, além 
de ferramentas que ajudam no dia a dia. 
abordamos temas como fornecimento de 
material, recursos humanos e ética”, explica 
Fernanda nogueira, analista de Treinamento.

Também para ajudar os novos funcionários, a 
página de onboarding na intranet reúne 
informações sobre principais áreas da 
empresa, líderes e resultados. Para 
profissionais em cargos mais seniores, há o 
experienced Hire onboarding (eHo), com 
informações estratégicas sobre o grupo shell.

os estagiários também participam de 
atividade semelhante, que aborda temas 
como carga horária, bolsa-auxílio e projeto 
final. este é parte da avaliação, e suscita as 
maiores dúvidas dos estudantes.

Portas 
abertas

Fábio castro, Fábio louzano e André Almeida na inauguração da OSrl em Angra dos reis

carlos Silveira, de hr, dá palestra para novos funcionários 
no Onboarding



em 2014, 81 jovens empreendedores darão os primeiros passos rumo à 
criação e ao desenvolvimento de seus negócios ao participarem da nova 
turma do shell iniciativa jovem, cuja aula inaugural foi realizada na sede 
da Firjan, no Centro do rio, em 3 de abril. no evento, eles foram 
apresentados à equipe do projeto e à rotina de estudos.

“selecionamos projetos que têm a inovação como principal componente. 
esse é um direcionamento global da shell e do liveWire, e objetiva 
fomentar essa questão no programa”, indica leíse duarte, gerente de 
investimentos sociais da shell brasil.

o número de inscrições para este ano superou as expectativas, conta 
aldeli Carmo, coordenadora executiva do Centro integrado de estudos e 
Programas de desenvolvimento sustentável (Cieds). “Foram cerca de 
1.700 inscritos, mais que os 1.500 do ano anterior. o sucesso é 
relacionado à oportunidade gerada para os jovens. Há muita gente boa 
com ideias inovadoras e um mercado aberto para se lançarem”, explica.

em13 anos, o shell iniciativa jovem passou por diversas atualizações. 
nesta edição, a novidade será a construção online do plano de 
negócios. o desenvolvimento dos participantes será acompanhado pela 
coordenação do projeto e por facilitadores que vão orientá-los até a feira 
de negócios, prevista para novembro deste ano.

estrada para o empreendedorismo
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a associação de Veteranos shell (aVs) foi às urnas no dia 15 de 
abril. o resultado foi a reeleição de Manfred Hufnagel e agnus 
Maia Filho como presidente e vice, respectivamente, além de 
joselina inez Tomé nobre como diretora. no lugar do outro diretor, 
Paulo roberto Martins – afastado por motivos de saúde – assumiu 
Maria Magdalena de souza dyonísio.

a aVs existe há 18 anos e conta, hoje, com cerca de 310 
associados em todo o brasil, que se reúnem periodicamente em 
eventos sociais e almoços de confraternização. na sede, no rio de 
janeiro, há reuniões mensais sobre temas de interesse do grupo.

os associados – ex-funcionários da shell com pelo menos dez 
anos de trabalho na companhia – contam, no rio de janeiro, com 
convênios médicos e dentários sob condições especiais e 
recebem também um jornal trimestral. Para se cadastrar na 
associação, acesse www.avs.org.br e siga as instruções. 

Mais de 80 jovens que integram a turma de 2014 comparecem à aula inaugural do Shell Iniciativa Jovem

Presidente, vice e diretoras tomam posse na Associação de Veteranos Shell

eleição entre os veteranos

5

PLaNOS REaLizaDOS

Dar os primeiros passos a caminho do 
empreendedorismo não é fácil. conheça as histórias de 
quem já teve a ajuda do Iniciativa Jovem ao acessar o link 
ou escanear o Qr code com seu smartphone ou tablet. 

  migre.me/igwbE

PLaNOS REaLizaDOS
Para conhecer histórias de quem já teve ajuda do 
Iniciativa Jovem, escaneie o Qr code ao lado com seu 
smartphone ou tablet ou acesse o link abaixo. 

  migre.me/igwbE
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noiTes  
de gala
Prêmio ShEll dE TEaTro chEga à 26ª Edição 
como um doS maiS imPorTanTES 
rEconhEcimEnToS do TEaTro nacional

6 cuLtuRa

Mais de um quarto de século de tradição 
e respeito por parte da classe artística. 
realizado em março no rio de janeiro e 
em são Paulo, o Prêmio shell de Teatro 
chegou à 26ª edição consagrando 
profissionais que brilharam em peças e 
musicais ao longo de 2013.

a novidade deste ano foi a mudança de 
nome da categoria especial para 
inovação, o que tornou a premiação 
mais abrangente. “o objetivo é 
aperfeiçoar o Prêmio shell de Teatro 
para que ele continue a ser o que é: o 
reconhecimento de novos talentos e 
técnicas e de trabalhos fundamentais 
para a evolução das artes cênicas”, 
afirmou em discurso Fábio Caldas, 
diretor de assuntos externos.

nesta edição, as homenageadas foram 
veteranas nos palcos e nos bastidores 
que devotaram suas vidas às artes 
cênicas. em são Paulo, o choro de 
alegria de eva Wilma fez o público 
aplaudir demoradamente. a atriz 
recebeu o prêmio pelos 60 anos de 
carreira no teatro, arte à qual se dedica 
desde os 20 anos de idade, quando 
estreou na peça “uma mulher e três 
palhaços”. a paulistana de 80 anos se 
emocionou no discurso: “agradeço 
imensamente e dedico essa homenagem 
a todos os autores, diretores, atores, 
técnicos, ao público e à shell”. ela 
também ofereceu a concha aos dois 
filhos e a andré Melo, produtor teatral 
que a acompanha há 10 anos.

o prêmio é considerado por eva Wilma 
“um grande estímulo aos heróis que 
ousam viver e sobreviver das artes 

cênicas em um país sul-americano”. 
“Fazer arte no brasil requer uma ousadia 
total de coração, cabeça, ideias e amor 
pelo público. a shell agracia com este 
prêmio a junção de todos esses fatores”, 
disse a homenageada.

no rio de janeiro, a história de Marie 
louise nery marcou o público, que a 
reverenciou com uma longa salva de 
palmas. a suíça de 90 anos foi 
homenageada pela colaboração como 
aderecista, figurinista, cenógrafa e 
formadora de profissionais do teatro por 
cinco décadas.

PrinciPaiS viTóriaS
no rio, as escolhas do júri foram 
equilibradas e cada peça venceu em 
uma categoria. o ator enrique diaz 
ganhou sua segunda concha, desta vez 
como melhor ator no monólogo “Cine 
monstro”. o troféu de melhor atriz foi 
para laila garin, indicada pela 
primeira vez ao prêmio e protagonista 
de “elis, a musical”.

a peça “Cantata para um bastidor de 
utopias” teve o maior número de vitórias 
em são Paulo, ganhando as estátuas 
por melhor cenário, com rogério Tarifa, 
e melhor música, com jonathan silva e 
William guedes. a atriz que se 
destacou e venceu o prêmio shell de 
2013 foi Fernanda azevedo, da peça 
“Morro como um país – cenas sobre a 
violência de estado”. Chico Carvalho 
foi o vencedor na categoria melhor ator, 
como protagonista da peça de 
shakespeare “ricardo iii”. 

01

02

01: Premiados e homenageados de São Paulo

02: homenageada da noite, Marie louise Nery recebe abraço de renata Sorrah (rJ)

03: Enrique Diaz recebeu o prêmio de melhor ator com as filhas (rJ)

04: laila Garin se emociona ao receber troféu como melhor atriz (rJ)



FazEr arTE no BraSil 
rEquEr uma ouSadia 
ToTal dE coração, 
caBEça, idEiaS E 
amor PElo PúBlico

Eva Wilma, aTriz homEnagEada 
Em São Paulo
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Detalhe do troféu do Prêmio 
Shell de Teatro

Atriz: Fernanda azevedo por “Morro como um país 
– cenas sobre a violência de estado”

Ator: Chico Carvalho por “ricardo iii”

Autor: Kiko Marques por “Cais ou da indiferença  
das embarcações”

Direção: antunes Filho por “nossa cidade”

Música: jonathan silva e William guedes por 
“Cantata para um bastidor de utopias”

Iluminação: Fran barros por “Vestido de noiva”

Figurino: Miko Hashimoto por “operação trem-bala”

cenário: rogério Tarifa por “Cantata para um 
bastidor de utopias”

Inovação: os satyros pela projeção, permanência e 
abrangência do evento “satyras” na condição de 
fenômeno histórico-artístico e social

homenagem especial: eva Wilma, atriz

São Paulo

Atriz: laila garin por “elis, a musical”

Ator: enrique diaz por “Cine monstro”

Autor: júlia spadaccini por “a porta da frente”

Direção: aderbal Freire-Filho por “incêndios”

Música: gabriel Moura por “Cabaré dulcina”

Iluminação: Tomás ribas por “Moi lui”

Figurino: Thanara schönardie por “a importância  
de ser perfeito”

cenário: aurora dos Campos por “Conselho  
de classe”

Inovação: Marcus Vinícius Faustini pelo conceito  
e proposta do “Festival home theatre”

homenagem especial: Marie louise nery, aderecista, 
figurinista, cenógrafa

rio dE janEiro

vEncEdorES do 26º 
Prêmio ShEll dE TEaTro
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OS  
“SOMBrAS”

aPRENDizaDO

a shell busca nas universidades os talentos que 
farão a diferença na companhia hoje e amanhã. 
Para promover a aproximação da empresa com os 
estudantes que estão entrando no mercado de 
trabalho, foi criado o executivo-sombra. o 
programa proporciona aos jovens a oportunidade 
de acompanhar a rotina de altos executivos. 

a iniciativa faz parte do Programa 
embaixadores shell (CaP, do inglês Campus 
ambassador Program), que visa a 
desenvolver um relacionamento próximo e 
duradouro com universidades como usP, 
unicamp, uFrj e ufes (do espírito santo). o 
objetivo da companhia é transformar a shell 
na primeira opção para os estudantes 
quando começam a pensar na carreira.

os CaPs da usP e da unicamp planejaram 
a primeira edição do executivo-sombra. 
os alunos participantes foram guilherme 
Hainick e Matheus saliba, respectivamente 
estudantes de engenharia de Manufatura e 
engenharia Mecânica na unicamp, e joão 
Manoel braz, recém-formado em 
engenharia de Petróleo pela usP. Por três 
dias, eles acompanharam executivos  
em atividades diárias como reuniões  
e teleconferências.

Para daniele gonik, consultora regional de 
Marketing para recrutamento da shell e 
coordenadora do projeto, a iniciativa 
correspondeu às expectativas. “a ideia era 
que os alunos vivenciassem a nossa cultura, 
conhecessem mais a fundo nosso negócio 
e pudessem levar essa experiência para os 
colegas. sabemos que conseguimos atingir 
esses objetivos pelos feedbacks dos 
estudantes, afirma.

Mentores

Para os executivos, que apresentaram aos 
alunos as particularidades do mercado de 
energia e a rotina da companhia, a 
experiência também foi satisfatória. richard 
Howe, gerente de operações de bijupirá & 
salema, teve a mesma oportunidade quando 
jovem. ele acompanhou um pesquisador amigo 
da família, o que o fez desistir de cursar Física. 
Howe acabou se formando em administração 
e nas engenharias Mecânica, Química e de 
Petróleo. “É chocante os jovens decidirem, aos 
18 ou 20 anos, o que farão pelo o resto da 
vida. Quanto mais informações tiverem, 
melhor”, diz.

Para Howe, joão Manoel obteve uma boa 
perspectiva da rotina de um executivo: “ele é 

um bom ouvinte e suas perguntas demonstraram 
atenção. Fiquei surpreso com seu entendimento 
dos problemas que enfrentamos”. 

já Matheus acompanhou o gerente de ativos 
antônio Peraro e a gerente de exploração, 
Manoela lopes. Peraro destacou a importância 
de mostrar aos estudantes aspectos da 
profissão que não são ensinados em sala de 
aula. “gostaria de ter tido uma oportunidade 
fantástica como essa. o mercado de energia é 
muito dinâmico e oferece muitas chances de 
crescimento. o Matheus pôde ver o quanto é 
gratificante trabalhar em uma empresa como a 
shell, que se preocupa tanto com ética, 
pessoas e segurança”, relata. 

guilherme, que acompanhou os executivos 
Paulo Fortes e rené ramos, da área de Compras 
(Contract & Procurement), pôde participar de 
uma importante reunião da área de Materiais, 
do qual rené é gerente. “ele viu como é feita 
uma apresentação de um departamento para 
um público com diferentes nacionalidades, o 
quão detalhada deve ser, quais pontos-chave 
devem ser abordados. no final, nosso setor teve 
o trabalho reconhecido e acho que o guilherme 
compartilhou o sentimento do resultado  
positivo”, conta rené. 

Executivos e estudantes se 
reúnem para ouvir trabalhos 
de conclusão do projeto

Programa inTEgra 
ESTudanTES àS aTividadES  
roTinEiraS dE um  
alTo ExEcuTivo

8
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AO TODO, O ExEcUTIVO-SOMBrA ENVOlVEU O 
TrABAlhO DE SETE EMBAIxADOrES. SÃO ElES:

Como trabalho de conclusão do programa, os jovens desenvolveram 
uma pequena apresentação em inglês para os executivos. Foi o 
momento de compartilhar suas impressões sobre a shell e sobre a 
experiência. daniele gonik colheu bons frutos do trabalho: 

“eles tiveram a oportunidade de apresentar o que aprenderam ao 
longo dos três dias e acredito que essa ação tenha contribuído ainda 
mais para desenvolvimento pessoal, maturidade profissional e melhor 
conhecimento da indústria de energia de forma geral.”

Para os estudantes, a oportunidade de conhecer a fundo a 
companhia na qual desejam trabalhar foi um sucesso. Todos 
voltaram para casa repletos de conhecimento sobre o mercado de 
energia e de vontade de integrar o time da shell. “Pude conhecer 
toda a rotina e notar a diferença de mentalidade entre executivos 
de diversos países. acredito que posso ser o executivo de 
amanhã”, ressaltou guilherme.

a dinâmica no ambiente de trabalho foi o que mais marcou 
Matheus: “não tinha ideia da complexidade envolvida. Mas é um 
trabalho que o Peraro me mostrou ser muito prazeroso. Você faz 
reunião com Houston, desce um andar e encontra uma pessoa de 
outro departamento. É uma dinâmica interessante.”

o recém-formado joão aproveitou para absorver o máximo de 
informações, pois ainda não havia tido uma experiência em 
upstream, foco da sua graduação: “Tenho conhecimento em 
downstream, então foi muito proveitoso ter contato com o 
negócio de exploração e Produção, para ter base e decidir 
qual caminho vou seguir”.

   Coordenadora do CaP: daniele gonik

embaixadores do CaP na usP:

Carlos Montagna

Mariana barella

beatriz Mantovanini

   embaixadores do CaP na unicamp:

george oliva

daniel galgoul

beatriz oliveira

idEalizadorES

Prova dE Fogo 

01

02

03

04

01: Guilherme 
hainick atento à 

explicação  
de rené ramos

02: João Manoel  
Braz acompanhou 

richard howe

03: Matheus Saliba 
foi o “sombra” de  

Antônio Peraro

04: Estudantes 
posam com Daniele 

Gonik,coordenadora 
do projeto



iNcLuSãO

lendo CoM os ouVidos

trabalho interno

segundo a consultora de aprendizagem 
Fernanda nogueira, a companhia percebeu 
que o jaWs não atendia a todas as 
necessidades dos usuários. a coordenadora 
local de aplicativos para Ti no brasil e na 
américa do sul, glaucia guimarães, foi a 
responsável por identificar essas lacunas. 

“discutimos com a área de Ti o que poderia 
ser implementado. levamos à Karina 
Franken, gerente de aprendizagem para a 
américa latina, e seguimos com o projeto”, 
conta Fernanda. “Minha função era 
pesquisar como os programas se 
comportavam quando ‘lidos’ pelo jaWs e 
como poderíamos adaptá-los ao padrão 
universal do software. o objetivo era buscar 
a solução juntamente com os usuários.” 

“Cada um de nós precisa de diferentes 
adaptações no ambiente para trabalhar de 
maneira confortável”, disse o outro 
participante do treinamento, bruno Tiziani, 
do jurídico, que usa o jaWs na shell há 
cerca de três anos. o caminho é longo, 
mas já foi aberto. 

já pensou como deve ser ler com os ouvidos?  
Parece complexo, mas já é realidade para 
deficientes visuais que usam o software jaWs, para 
leitura em computadores. em março, a shell brasil 
realizou um treinamento sobre a última versão do 
programa, para tirar dúvidas e facilitar seu uso. o 
professor foi juan Culasso, também deficiente 
visual, que levou sua cadela-guia, a labrador 
retriever ronja.

Único instrutor oficial do programa no brasil, 
juan diz que o treinamento também ajudou a 
desenvolvedora Freedom scientific a 
aperfeiçoar o jaWs para atividades 
corriqueiras. “Cada deficiente tem 
necessidades distintas. nosso objetivo é 
compreendê-las, ajudando o funcionário  
que precisa de apoio a atingir o mesmo  
nível de um não deficiente na entrega  
de resultados”, afirma.

a sessão teve dois funcionários da shell, ambos 
deficientes. um deles, o analista de relações com 
a Mídia igor baiense, apoiou a iniciativa: “o 
treinamento nos ajudou a entender como podemos 
utilizar ao máximo os canais de comunicação 
disponíveis. sites da web e softwares de uso diário 
devem estar ajustados para o uso do leitor de tela”. 

Juan culasso e sua 
cadela-guia, a labrador 
retriever ronja

Instrutor e funcionários 
treinam no sistema JAWS

DEFIcIENTES VISUAIS rEcEBEM TrEINAMENTO DO JAWS, UM SOFTWArE PArA 
AJUDá-lOS A TrABAlhAr cOM cOMPUTADOr

10
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(Da esq. para dir.) Anouk creusen, rosa célia, Sandra Brandão e Karina Franken celebram SWNB

André Araujo, presidente da Shell Brasil, 
participou do aniversário

ShEll WOMEN’S 
NETWOrK BrASIl 
cOMEMOrA SEU 
SUcESSO NO  
PrIMEIrO 
ANIVErSárIO

administrar o tempo entre trabalho, carreira e 
família é um desafio para todos os 
profissionais, em especial as mulheres. 
Mesmo com diferentes personalidades, 
muitas têm desafios e inseguranças em 
comum. Foi com o intuito de promover o 
diálogo entre as funcionárias da companhia 
que, há um ano, nasceu a shell Women’s 
network brasil (sWnb). Para celebrar o 
sucesso da iniciativa, cerca de 40 
participantes se reuniram no evento realizado 
em 14 de março.

sandra brandão, gerente de Compras 
para a américa latina, abriu o encontro e 
apresentou trechos do filme “gril rising”, do 
diretor richard e. robbins. depois da 
sessão, uma convidada especial contou 
sua emocionante história: drª rosa Célia 
Pimentel barbosa, fundadora do Pro 
Criança Cardíaca.

“uma das coisas que sempre me 
ajudaram na vida é o fato de nunca ter 
tido empregos, e sim responsabilidades. 
nunca precisei de chefe porque, desde 
pequena, queria fazer a diferença”, disse 
rosa Célia.

o grande marco de sua história foi a 
fundação da instituição médica sem fins 
lucrativos, criada em 1996 para suprir a 

falta de leitos especializados em cardiologia 
para crianças de famílias de baixa renda. 
Homenageada por governos e empresas no 
brasil e no exterior, a médica dá conselhos para 
profissionais de diversas áreas:

“Temos que assumir as atitudes, não culpar 
ninguém e tentar fazer a coisa correta para 
sermos verdadeiros e melhorarmos o mundo.”

IGUAlDADE PElO MUNDO

Presidida pela geóloga anouk Creusen, a 
sWnb chegou ao fim do primeiro ano com 
fila de espera de funcionárias interessadas em 
participar. ela divide a responsabilidade com 
outros 12 funcionários da shell brasil. além 
dos círculos de mentoria, a equipe mantém os 
“almoços de liderança” desde setembro de 
2013. o envolvimento e a motivação das 
participantes ao longo do primeiro ano foram 
decisivos no planejamento da equipe, que 
manterá a atual estrutura para continuar 
garantindo o sucesso do trabalho.

e se há um conselho para as mulheres seguirem, 
anouk orienta: “não desistam, olhem para si 
mesmas e cuidem umas das outras”. 

uM ano de aPoio
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EnErgia, Suor
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12 CoMPeTição

01: Time MecMack (Mackenzie) trabalha no protótipo de bateria bagre i
02: equipe da unifei comemora 3ª posição na categoria protótipo de bateria elétrica, 
com o blackVolT
03: Piloto da equipe e³ (uFsC) se prepara no protótipo de gasolina brasília amarela
04: Cefet-Mg leva protótipos de bateria e etanol para a competição
05: estudante trabalha em ajustes de protótipo para a corrida

01 02

05



ShEll WOrlD BrASIl | NOtíciaS SHELL 

e graXa
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ESTamoS muiTo SaTiSFEiToS 
com o aumEnTo no 
númEro dE univErSidadES 
BraSilEiraS ParTiciPanTES, 
PoiS iSSo rEFlETE o 
avanço da PESquiSa 
EnErgéTica no PaíS

lEíSE duarTE 
gErEnTE dE invESTimEnToS  
SociaiS da ShEll BraSil03 04



ShEll WOrlD BrASIl | NOtíciaS SHELL 

MAIS DE MIl ESTUDANTES PõEM à PrOVA SEUS cArrOS 
PArA PArTIcIPAr DA ShEll EcO-MArAThON

DE caSa NOVa

Depois de oito anos em houston, a Shell  
Eco-marathon Americas mudará de sede em 2015. 
Acesse o link ou escaneie o Qr code com seu 
smartphone ou tablet e conheça a trajetória e a  
nova casa da corrida, em Detroit.

 http://youtu.be/jhwq92_u3Ba

14 CoMPeTição

em ano de Copa do Mundo, o time 
canarinho também marcou presença 
nas pistas de corrida. dos mais de cem 
times e milhares de estudantes 
secundaristas e universitários que 
participaram da oitava edição da shell 
eco-marathon, entre 24 e 27 abril em 
Houston, Texas, estavam cinco equipes 
e 35 representantes do brasil. 
diferentemente do automobilismo, em 
que o mais rápido vence, o campeão 
da eco-marathon é o carro com maior 
eficiência energética.

neste ano, a quantidade de equipes 
brasileiras superou a de anos 
anteriores. “estamos muito satisfeitos 
com o aumento no número de 
universidades brasileiras participantes, 
pois isso reflete o avanço da pesquisa 
energética no país. Foram quatro 
universidades em 2014, contra três em 
2013”, conta leíse duarte, gerente de 
investimentos sociais da shell brasil.

Superação nas pistas

e o brasil chegou ao pódio. a 
ecoVeículo – equipe da universidade 
Federal de itajubá (unifei), em Minas 
gerais – ficou em 3º lugar, um 
desempenho bem melhor que a 7ª 

posição em 2013. o protótipo movido a 
bateria elétrica alcançou 264,44 
quilômetros por kilowatt/hora (km/kWh). 
“Foi uma experiência inesquecível. 
Trabalhamos duro para a competição, e ver 
que valeu a pena é muito gratificante”, diz 
lucas balestrassi, capitão da equipe e aluno 
de engenharia de Controle e automação. 

Todos os participantes tiveram um período 
de preparação de seis meses. Cada 
protótipo competia em uma de seis 
categorias: gasolina, diesel, hidrogênio, 
etanol, gTl e bateria elétrica. Havia 
competidores de Canadá, estados unidos, 
México, guatemala e brasil, o único 
sul-americano na competição.

Com dois carros, a equipe ecofet, do 
Cefet-Mg, competiu nas categorias etanol e 
bateria. Mesmo com dificuldades técnicas, 
o capitão leandro bezerra tirou lições para 
aperfeiçoar os protótipos e se desenvolver. 
“a experiência e o convívio com equipes de 
ponta foram um aprendizado para melhorar 
o carro. Também contribuiu para 
amadurecermos nos quesitos liderança, 
trabalho em equipe, respeito e segurança”, 
ressaltou o estudante de engenharia 
Mecânica, que participou da  
competição pelo segundo ano consecutivo.

a maturidade profissional também foi um 
prêmio para rafael Fiori, capitão da 
MecMack, da universidade Presbiteriana 
Mackenzie, de são Paulo. “a shell eco-
marathon contribui para a formação de um 
profissional qualificado, com uma visão 
tecnológica do futuro, habilidade para 
trabalhar em equipe e lidar com as 
dificuldades do dia a dia. somos 
diferenciados, estamos sempre buscando 
novas soluções”, destacou. 
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vEja oS vEncEdorES da Edição américaS da ShEll Eco-maraThon 2014

Equipe instituição de ensino País categoria resultado
Mater dei supermileage 3 Mater dei High school estados unidos Protótipo bateria elétrica 864.48 km/kWh
no spark Plug allowed sullivan High school estados unidos Protótipo diesel 807.32 km/l
Tatonkatoo university of Colorado boulder estados unidos Protótipo etanol 752.93 km/l
alérion supermileage universite laval Canadá Protótipo gasolina 1200.36 km/l
- - - Protótipo gTl* -
uCdenver university of Colorado denver estados unidos Protótipo Hidrogênio 60.15 km/kWh
e-Volve université de sherbrooke Canadá Conceito urbano bateria elétrica 325.11 km/kWh
alden- Conger supermileage Team alden-Conger High school estados unidos Conceito urbano diesel 194.99 km/l
- - - Conceito urbano etanol* -
Mater dei supermileage Mater dei High school estados unidos Conceito urbano gasolina 383.18 km/l
- - - Conceito urbano gTl* -
university of alberta ecoCar Team university of alberta Canadá Conceito urbano Hidrogênio 29.65 km/kWh

     

os participantes da próxima edição americana da Shell 
Eco-marathon deverão treinar para um novo circuito.  após 
oito anos de sucesso e crescimento em houston, a corrida 
será levada para detroit, onde surgiu e se desenvolveu a 
indústria automobilística americana. depois de um período 
de adversidades – que culminou com um pedido de 
concordata em dezembro de 2013 – a cidade mais populosa 
do estado de michigan vem tentando se reerguer graças a 
seu espírito empreendedor. 

“como investimos em um futuro melhor, detroit é o melhor 
cenário – uma cidade que está colocando coração e alma para 

criar melhores perspectivas”, disse niel golightly, vice-
presidente de comunicação de upstream americas.

a mudança para detroit foi anunciada em abril passado, após 
as negociações da Shell com a prefeitura local. “a decisão de 
trazer a Shell Eco-marathon americas para detroit é um exemplo 
de como a cidade continua atraindo novas e promissoras 
iniciativas em ciências da vida, tecnologia da informação e 
fabricação avançada”, comemorou o prefeito, mike duggan.

assim como neste ano, a corrida em detroit será realizada no 
mês de abril. anualmente, também há Shell Eco-marathons na 
Ásia e na Europa. 

Próxima Parada: dETroiT 

15

cinco nacionalidades e mais de cem times 
participaram da edição americana de 2014

*Corrida sem vencedores
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ShEll BraSil rEaliza o maior Simulado dE 
rESPoSTa a EmErgência no PaíS, com maiS  
dE 300 ParTiciPanTES

os simulados realizados pela Shell 
Brasil nas cidades do rio de 
janeiro e São Francisco do 
itabapoana testaram a integração 
entre o time da companhia, 
agências governamentais e outros 
atores do setor de óleo e gás

o ExErcício Foi um marco, PoiS TodoS oS 
oBjETivoS Foram alcançadoS. a ParTiciPação daS 
agênciaS SigniFica uma mudança na Forma dE 
aTuação Em SiTuaçõES dE EmErgência

FÁBio caSTro, gErEnTE dE rESPoSTa a EmErgência
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em março e abril, a shell contou com a colaboração 
de centenas de profissionais de diversos países para 
a realização de dois grandes simulados de resposta 
a emergência. os eventos no rio de janeiro (rj) e em 
são Francisco do itabapoana (rj) testaram a 
integração entre o time da shell, as agências 
governamentais e outros parceiros para uma resposta 
efetiva em casos de acidente com vazamento de 
óleo. o próximo simulado com essas proporções 
será realizado em 2017.

no rio de janeiro, o exercício foi o maior já 
organizado no brasil e durou três dias: o primeiro 
com apresentações e início do treinamento, e o 
segundo para continuação do treinamento e briefing 
do exercício. o terceiro e último dia foi dedicado à 
execução prática do simulado. o cenário proposto 
foi a perda de controle do poço em perfuração 
argonauta, no Parque das Conchas (bC-10), que 
teria resultado em vazamento contínuo de 1.800 m³ 
de óleo por dia.

Cerca de 300 pessoas se dividiram em grupos de 
logística, Planejamento, situação, Finanças, 
segurança, Comunicação e relações com o 
governo. entre os participantes, havia empresas 
contratadas da shell, executivos do Canadá, dos 
estados unidos e do reino unido, representantes dos 
governos colombiano e mexicano, de agências 
governamentais e ambientais brasileiras, assim como 
de outras empresas do setor de óleo e gás (veja a 
lista completa no box). 

os grupos eram responsáveis por discutir questões 
como a técnica mais eficaz para interromper o 
vazamento, o uso de dispersantes e a minimização 
de possíveis danos ambientais à região, entre 
outras. até uma coletiva de imprensa foi simulada. 
uma equipe de avaliação monitorou e 
documentou o gerenciamento do acidente e as 
tomadas de decisão, de acordo com os objetivos 
do exercício. 

INTEGrAÇÃO

Para Fábio Castro, gerente de resposta a 
emergência que se dedicou à organização do 
evento por mais de um ano, os resultados foram 
satisfatórios. segundo ele, a integração de diversas 
empresas de consultoria junto ao time de resposta da 
shell e o alinhamento dos representantes do governo 
no suporte às ações propostas foram primordiais 
para o sucesso:

“o exercício foi um marco, pois  todos os objetivos 
foram alcançados. a participação dos órgãos 
governamentais significa uma mudança da forma de 
atuação em situações de emergência. a definição 
conjunta dos objetivos e das prioridades de resposta e 
o suporte na coordenação de atividades mostram, 
para toda a indústria, que um trabalho integrado é a 
melhor forma de atuar em situações reais de 
emergência, buscando minimizar efetivamente os 
impactos de qualquer eventual incidente”.

um relatório final está sendo preparado por um 
grupo de especialistas, em parceria com a área 
de resposta a emergências da shell. os pontos 
de aperfeiçoamento identificados formarão um 
plano de ação.

no dia seguinte ao simulado, todos os órgãos se 
reuniram para alinhar suas respectivas 
recomendações, em paralelo ao time da shell. o 
feedback foi positivo e os pontos observados 
estavam de acordo com a avaliação interna.

“o mais importante foi a demonstração da 
capacidade da shell de atuar em situações de 
grandes emergências e a possibilidade de discutir 
com os representantes do governo técnicas de 
resposta ainda não regulamentadas em nossa 
legislação. Foi importante observar que os times 
tinham clara definição de suas funções e 
responsabilidades e ótima comunicação com os 
representantes das agências”, pontuou Fábio Castro.



Time participante do simulado no 
rio de Janeiro, que durou três dias e 

mobilizou cerca de 300 pessoas
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oS EnSinamEnToS não 
Foram SomEnTE TécnicoS; 
ElES PodErão SEr aPlicadoS 
no noSSo dia a dia

ruBEci marvila da Silva, 
PinTor induSTrial

SÃO FrANcIScO DO ITABAPOANA

nascido e criado no norte Fluminense, o pintor 
industrial rubeci Marvila da silva foi um dos 140 
moradores  das comunidades de são Francisco 
do itabapoana (rj) e Presidente Kennedy (es) 
envolvidos diretamente no simulado operacional 
realizado pela shell brasil em abril. ele estava 
feliz por participar do exercício no litoral junto 
com a filha rubiana, de 18 anos, em região 
próxima ao campo de bC-10 (Parque das 
Conchas), na bacia de Campos.

“a empresa deu o melhor presente que eu poderia 
ganhar, ao me convidar para participar ativamente 
desse amplo treinamento no nosso rio itabapoana, 
ainda mais com a minha filha”, contou rubeci. “os 
ensinamentos não foram somente técnicos; eles 
poderão ser aplicados no nosso dia a dia.”

o treinamento na região durou cinco dias, sendo 
quatro deles de exercícios teóricos. no último 
dia, houve exercício prático de resposta a 

emergência, com a simulação de um vazamento 
de óleo da sonda noble bully ii, localizada no 
Parque das Conchas. o local escolhido para a 
atividade foi a foz do rio itabapoana, em uma 
região de praia com cinco quilômetros de 
extensão, na divisa entre os dois estados.

Cerca de 200 pessoas foram envolvidas no 
trabalho, com a mobilização de equipamentos 
para contenção de óleo, proteção e limpeza das 
praias. doze embarcações de pescadores locais 
também participaram do simulado. 
representantes do ibama, do instituto estadual do 
ambiente (inea), da Marinha, do Corpo de 
bombeiros, do Projeto Tamar e das prefeituras 
locais atuaram como observadores. a empresa 
Hidroclean deu apoio na operação técnica.

PráTIcA FUNDAMENTAl

esse foi o primeiro simulado operacional realizado 
pela shell na costa brasileira, embora a companhia 
organize anualmente exercícios de resposta em 
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organizaçõES ParTiciPanTES do 
TrEinamEnTo no rio dE janEiro (rj)

  shell
  anP
  ibama
  Marinha brasileira
  instituto estadual do ambiente (inea)
  instituto estadual do Meio ambiente (ieMa)
  bP
  bg group
  Chevron
  Petrobras
  Queiroz galvão
  repsol
  Total
  anadarko
  Contratadas da shell
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alto-mar. “já organizamos simulados desse tipo em 
outros países onde operamos, dos quais trouxemos 
conhecimentos para usar aqui”, comentou Fábio 
Castro, gerente de resposta a emergência da shell 
brasil. “escolhemos a região de itabapoana por 
apresentar complexos ecossistemas, muito sensíveis 
em caso de eventuais incidentes com 
derramamento de óleo, além de ser uma 
localidade que jamais passou por uma atividade 
de resposta desse tipo”, explicou.

o exercício prático foi dividido em duas etapas: 
proteção dos ecossistemas no turno da manhã e 
limpeza das áreas afetadas na parte da tarde. 
durante o simulado, foram utilizadas barreiras 
rígidas e absorventes, recolhimento manual, 
dique, cerco completo e lavagem de baixa 
pressão. o objetivo era testar as estratégias de 
proteção a uma área sensível e verificar as 
melhores técnicas para aplicação na 
localidade, no caso de uma mancha de óleo 
chegar ao litoral. 

segundo andré almeida, gerente de Hsse da 
shell brasil, exercícios assim são fundamentais para 
assegurar a proteção do meio ambiente, das 
pessoas e das comunidades locais. “o simulado 
deixará um importante legado para a população. 
demos orientações sobre preservação ambiental, 
destinação do lixo e utilização dos equipamentos 
de proteção individual (ePi), que poderão ser 
colocadas em prática na atividade de pesca”, 
explicou. “novas oportunidades de melhoria já 
foram identificadas e serão adotadas nas nossas 
operações e em futuros treinamentos”, acrescentou.

PArcErIA rEFOrÇADA

os preparativos começaram com seis meses 
de antecedência e incluíram estudos de 
comportamento das marés e modelagem do 
ecossistema da região. além disso, para 
evitar impactos indesejados na área e na 
rotina dos pescadores, houve intenso trabalho 
de engajamento com a comunidade local e 

de avaliação da atividade pesqueira. 
“Tivemos grande preocupação de pedir 
licença à população antes de entrarmos na 
região. Fizemos uma convocação prévia das 
comunidades de Presidente Kennedy e são 
Francisco do itabapoana e tivemos enorme 
adesão, sobretudo dos pescadores”, comenta 
a especialista em Performance social da 
shell, izabel sousa.

de acordo com a diretora da Colônia de Pesca 
de barra do itabapoana, nurieve Minguta, a 
relação da shell com colônias de pesca foi 
fundamental. ”desde o início, houve verdadeira 
parceria. a shell alugou as 12 embarcações dos 
pescadores e contribuiu bastante para a 
regularização dos barcos, o que ajuda demais 
no trabalho deles”, comemorou. “a comunidade 
adorou as palestras, o treinamento e todos 
estavam motivados para as atividades. nosso 
pessoal se sentiu útil”, disse nurieve. 
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Na PiSta
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cOM NOVOS róTUlOS E FórMUlAS rOBUSTAS, 
lUBrIFIcANTES DA lINhA ShEll hElIx chEGAM AO 
MErcADO rEPAGINADOS NO SEGUNDO TrIMESTrE DE 2014

longa vida  
aos motores

um lubrificante à base de gás. a tecnologia de ponta – 
patenteada como shell PurePlus – já está disponível no 
brasil. o novo shell Helix ultra utiliza como óleo básico o 
gTl (gas-to-liquids), produzido a partir da conversão de gás 
natural, em um processo adotado pioneiramente em escala 
comercial pela shell. nesse processo, o gás natural é 
transformado em um óleo básico cristalino, com 
praticamente nenhuma das impurezas encontradas no 
petróleo bruto. o gTl utilizado no Helix ultra provém da 
planta do grupo shell no Qatar, a maior unidade de 
produção de gas-to-liquids do mundo.

graças à tecnologia shell PurePlus, aliada à exclusiva 
Tecnologia de limpeza ativa, o shell Helix ultra deixa o 
motor do carro quase tão limpo quanto o de um veículo 
recém-saído da fábrica. É mais um reforço na qualidade do 
produto, no qual aTecnologia de limpeza ativa, impede o 
acúmulo de partículas de sujeira e a formação de borra 
enquanto a máquina está rodando. assim, o lubrificante 
oferece alta proteção e mantém os componentes críticos do 
motor mais limpos.

“Com essa reformulação, estamos oferecendo a 
tecnologia mais avançada em lubrificantes. os produtos 
atendem às mais modernas especificações da indústria. 
eles vêm sendo amplamente usados como o primeiro 
óleo de enchimento de grandes montadoras, incluindo a 
Ferrari”, conta guilherme Perdigão, vice-presidente de 
lubrificantes para a américa latina.

Todo o portfólio de shell Helix está sendo relançado 
mundialmente, e não só com novas fórmulas. os rótulos 
foram reformulados para facilitar a identificação dos 
produtos. as informações ficaram mais visíveis, o que ajuda 
o motorista a escolher o óleo adequado para o veículo.

outra novidade nos rótulos é a presença de Qr Codes. 
escaneados por um smartphone ou tablet, eles direcionam o 
consumidor a um site que oferece detalhes sobre o item 
selecionado, além de informações sobre campanhas e 
promoções de shell Helix. no brasil, a nova família de 
lubrificantes vem sendo lançada ao longo do primeiro 
semestre de 2014 e estará disponível nos postos da rede 
shell e em pontos de venda, como oficinas mecânicas.

os lubrificantes das mais variadas linhas do grupo Shell, fabricados 
globalmente, são os preferidos do consumidor. E a consultoria internacional 
Kline & company confirma o dado: em 2013, a companhia foi líder 
mundial em lubrificantes pelo sétimo ano consecutivo.

no mercado brasileiro de lubrificantes, a Shell detém 13,7% de 
participação. no segmento de veículos comerciais leves, Shell helix 
conquistou a preferência do consumidor brasileiro em 2013; no de 
pesados, Shell rímula segue na frente. a maioria dos veículos pesados e 
da frota agrícola sai de fábrica com óleos Shell de alta tecnologia.

ShEll: líDEr ABSOlUTA EM lUBrIFIcANTES

Novo lubrificante 100% sintético 

a família shell Helix HX também traz novidades:  o shell Helix HX8 synthetic. Voltado 
para motores que precisam de mais proteção mecânica e melhor desempenho, o HX8 
synthetic proporciona economia de combustível e redução das emissões. assim, o 
motorista assegura durabilidade ao veículo e ajuda o meio ambiente.

os “embaixadores” da shell – como são agora chamados os distribuidores – 
receberam as novidades em primeira mão, em evento organizado pela empresa 
em são Paulo. durante cinco dias, cerca de 500 vendedores estiveram reunidos 
em um hotel com executivos da área de lubrificantes. “exploramos o tema sou + 
shell com esses parceiros, reforçando a importância deles para o nosso negócio. 
sem dúvida, são fundamentais. e são mais shell, com certeza”, diz leila Prati, 
diretora de marketing que nos últimos cinco anos liderou globalmente a estratégia 
da marca shell Helix. 
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Mais de 700 pessoas 
estiveram no evento, 
entre vendedores e a 
equipe da Shell
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sMarTer MobiliTy

gol   
de PlaCa

22 SEGuRaNça

coPa do mundo é 
inSPiração Para o 
SaFETy day no BraSil
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desde 2007, há um dia no ano em que a shell para e 
reflete sobre um tema top na companhia: a segurança. 
neste ano, na maioria das localidades, o safety day foi 
celebrado em 4 de junho. no brasil, com a proximidade 
da Copa do Mundo, o futebol ajudou a engajar as 
equipes em torno do tema. Todos os funcionários e 
contratados receberam uma camisa verde e amarela, com 
os dizeres “goal Zero - 12 life-saving rules” (“gol Zero 
- 12 regras que salvam Vidas”).

o time local de Hsse (Health, security, safety and 
environment) foi além: organizou uma Campanha de 
intervenções para estimular as equipes a reportar ações 
inseguras no escritório e, assim, disseminar a consciência 
de que não é somente em ambientes de risco mais 
elevado – como plataformas e embarcações, por exemplo 
– que incidentes podem ocorrer.

a campanha foi um sucesso. os 31 times – da sede e das 
bases onshore da shell – reportaram mais de 1.300 
intervenções, com temas tão variados como o fumo em 
locais não autorizados e o cuidado ao descer escadas. 
os autores dos seis melhores reports receberam uma 
brazuca, a bola oficial da Copa de 2014. entre os 
membros do time vencedor – o gZ Team, formado por 
funcionários de Contract & Procurement Wells – foram 

sorteadas três televisões de 42 polegadas, e cada 
integrante ganhou também uma camisa oficial da seleção 
brasileira. Para os times que ficaram entre 2º e 5º lugar, 
houve o sorteio de mais uma TV.

a competição foi uma ideia do gerente de 
subsurface da shell brasil, Mike loveland. “achei 
que seria muito bom misturar a paixão pelo esporte 
com o foco na segurança, algo que estamos sempre 
almejando na shell”, diz ele.

Mas o safety day não ficou restrito ao ambiente onshore 
dos escritórios. Como nos outros anos, os FPsos e outras 
unidades - como a icolub, a fábrica de lubrificantes, na 
ilha do governador - também tiveram seu dia de reflexão 
sobre a segurança. Foram realizadas mais de 30 sessões 
de líderes com suas equipes, sob o tema “achieving goal 
Zero” (“atingindo o gol Zero”) e com um reforço das 12 
regras que salvam Vidas.

“o evento é um sucesso porque fazemos um esforço 
grande para levar nosso discurso para todas as 
unidades da shell. Queremos assegurar que todos 
estejam alinhados à estratégia de Hsse”, diz andré 
almeida, gerente de Hsse no brasil. 

ShEll WOrlD BrASIl | NOtíciaS SHELL 
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01: André Almeida, gerente de hSSE, apresenta a 
campanha de Intervenções

02: Mike loveland, gerente de Subsurface, foi o 
idealizador da competição

03: Gz Team, composto de funcionários de contract 
& Procurement Wells, ficou em primeiro lugar

04: Kent Stingl, vice-presidente de Deep Water no 
Brasil, dá palestra no evento

03 04

SEria muiTo Bom 
miSTurar a Paixão 
PElo ESPorTE com  
o Foco na 
SEgurança, algo  
quE ESTamoS  
SEmPrE almEjando  
na ShEll

miKE lovEland  
gErEnTE dE SuBSurFacE da ShEll BraSil
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audiToriaS Examinam, claSSiFicam E caPaciTam FornEcEdorES 
E SuBconTraTadoS BraSilEiroS

ConTrole  
de Qualidade 
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o dna da shell está presente em todas as áreas de 
trabalho e em seus fornecedores. seguir os preceitos da 
companhia garante a qualidade de produtos e serviços 
prestados. Para melhorar a capacitação e aumentar o 
conteúdo nacional, um time da shell brasil se juntou para 
auditar dez fornecedores e subcontratados. ronaldo 
Marques, gerente global de Contract & Procurement 
(equivalente à área de Compras), movimentou as áreas 
internacionais. Carlos Montagna, gerente de Conteúdo 
local e diretor de Coordenação de upstream, mobilizou 
esforços no brasil para que o plano avançasse. Paulo 
Fortes, gerente de C&P brasil, também cedeu recursos.

“as auditorias acontecem em todo o mundo, de acordo 
com a necessidade de cada companhia. Foi o momento 
do brasil, devido a projetos em fase de seleção para 
investimento”, afirma Marcelo Mofati, gerente de 
desenvolvimento de Mercado upstream.

avaliação criTErioSa
Para avaliar processos produtivos e de qualidade, 
funcionários de supply chain (cadeia de suprimentos) para 
upstream e de C&P de Houston (eua), reino unido, 
Holanda e Cingapura estiveram em fábricas no brasil, no 
segundo semestre de 2013. a auditoria preliminar avaliou 
a oportunidade, uma segunda avaliação determinou se a 
empresa tem capacidade tecnológica para atender à shell, 
tanto em upstream quanto em downstream.

segundo Mofati, os critérios de seleção são rígidos: “É um 
trabalho de peneirar o mercado e encontrar, por meio dos 
nossos contratos globais, quem supra a necessidade. 
deve-se ter olho clínico e expertise técnica para não gerar 
problemas para a shell.”

um dos fornecedores que passaram por essa avaliação foi 
a endress+Hauser. a área de lubrificantes da shell adquiriu 
recentemente radares e medidores Coriollis fabricados pela 
empresa na nova instalação industrial de itatiba, 

destinados à linha shell Helix, como contam os engenheiros Marcos Vieira 
e rafael Flinkas.

”Caso uma empresa não preencha os quesitos de qualidade, preço e prazo 
de entrega – três elementos principais para Conteúdo local – a shell se 
compromete a ajudá-la a sanar as deficiências. se o fornecedor atende a 
todos os aspectos, pode obter um contrato até com o grupo shell”, acrescenta 
Mofati. esse foi o caso do grupo Metal (veja box), que hoje integra a lista de 
aproximadamente 130 fornecedores globais da companhia e atende a 
qualquer demanda de projetos da shell no mundo inteiro.

Para Mofati, o resultado das auditorias foi satisfatório e direcionou as 
ações para 2014. “Pequenos ajustes serão realizados pela área técnica 
da shell para adequar plenamente os produtos e serviços à realidade 
brasileira, sem impactar preço, prazo e qualidade. essas questões não 
impedem a companhia de comprar com eles já neste ano”, salienta. 
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cAPAcITAÇÃO  
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carlos Montagna, Sergio rossitti, ronaldo Marques, Marcelo Mofati e Mauro rossitti em frente à sede do Grupo Metal

SucESSo inTErnacional

como uma empresa familiar, com 18 anos de vida, conseguiu 
atrair um gigante como a Shell? “A competência técnica da 
equipe e a alta qualidade dos produtos”, responde Sergio 
rossitti, presidente do Grupo Metal. Em novembro, ele assinou 
contratos com a Shell Brasil e com o Grupo Shell. 

Baseada em Tietê, São Paulo, a empresa é subfornecedora de 
aços inoxidáveis e ligas de níquel fundidas e forjadas. O 
primeiro grupo inclui produtos com alta resistência à corrosão, 
muito usados em ambiente marinho. Esses itens, que pesam até 
três toneladas, são distribuídos para fornecedores de 
equipamentos da Shell e exportados para Alemanha, 
Inglaterra, EUA e Argentina.

Engenheiro de materiais, Sergio abriu a fábrica com quatro 
irmãos. Um deles, Mauro rossitti, seguiu a mesma carreira. 
com a expertise adquirida no trabalho em grandes empresas, 
ambos decidiram investir em um negócio altamente 
especializado e com pouca oferta no Brasil. “A força motora é 
a demanda do mercado por materiais melhores e mais 
resistentes”, diz Sergio rossitti.

O resultado das três auditorias na sede da empresa 
impressionou os líderes da Shell. Neste ano, a Grupo Metal 
recebeu a confirmação do acordo global, e poderá fornecer 
seu material às 178 subsidiárias da Shell e às joint-ventures.

EmPrESaS audiTadaS  
Em 2013

  abb

  endress+Hauser

  Flexibras 

  Flowserve

  grupo Metal

  Prysmian

  sulzer

  Tenaris

  Vallourec

  Vsb (joint-venture entre 
Vallourec & sumitomo)

é um TraBalho dE PEnEirar o 
mErcado E EnconTrar, Por 
mEio doS noSSoS conTraToS 
gloBaiS, quEm SuPra  
a nEcESSidadE

marcElo moFaTi, gErEnTE dE

dESEnvolvimEnTo dE mErcado uPSTrEam



BRaSiLEiRO tiPO ExPORtaçãO

Fale um pouco da sua 
trajetória profissional.

sou formada em Comunicação social 
e pós-graduada em Marketing. 
durante a faculdade, estagiei em 
diferentes áreas de comunicação até 
chegar à shell, onde fui para a área 
de Varejo. em seguida, fui contratada 
para a área de Marketing de 
lubrificantes. atualmente, sou 
responsável pela área de Preços de 
Combustíveis para a república Tcheca 
e a eslováquia.

ao chegar ao país, você 
passou por algum  
choque cultural?

o idioma é muito diferente. entender o 
mundo à volta era muito complicado, 
dos outdoors nas ruas ao que os 
locutores falam nas rádios. Mas em 
pouco tempo percebi que não seria 
tão difícil, pois, em geral, as pessoas 
falam bem inglês em Varsóvia. 
Também fiz aula de polonês por alguns 
meses para não ficar totalmente 
perdida na rotina.

Por que aceitou a oportunidade 
de morar na Polônia? como 
sua família reagiu?

Considero muito valiosa a 
experiência adquirida no exterior. 
Fiz intercâmbio durante a 
faculdade e tinha vontade de voltar 
a lidar com diferentes 
nacionalidades e culturas. a 
reação de familiares e amigos foi 
positiva, já que todos sabiam do 
meu desejo. a surpresa maior foi 
em relação ao destino. a primeira 
pergunta geralmente era: ’Mas tem 
shell na Polônia?’.

Você tinha alguma expectativa 
em relação à Polônia? Qual foi 
a sua primeira impressão?

Conhecia pouco sobre o país e não 
sabia muito bem o que esperar. as 
maiores preocupações eram 
relacionadas à língua e à 
socialização, pois vim sozinha e sabia 
que não seria fácil passar dois anos 
longe da família e dos amigos.

em relação à vida social, 
rapidamente encontrei comunidades 
de expatriados e de pessoas locais 
que gostam de conhecer diferentes 
culturas. assim, estabeleci meus 
próprios vínculos na cidade, o que 
facilitou a adaptação.

como a troca cultural contribui 
para seu trabalho na empresa 
e para sua vida pessoal?

É uma oportunidade de ampliar nossa 
visão de mundo e flexibilizar as 
noções de certo ou errado. abrir 
espaço para o diferente traz novas 
ideias e valores. do ponto de vista 
profissional, é uma via de mão dupla, 
em que se aprende a trabalhar em 
outra cultura e também se enxergam 
espaços para deixar sua marca. na 
vida pessoal, ajuda no crescimento 
porque, de certa forma, é preciso 
reaprender a lidar com coisas óbvias.

como foi a adaptação à nova 
rotina? Qual foi a maior 
dificuldade nesse sentido? 

 a adaptação à nova rotina não foi 
difícil. só precisei encontrar tempo 
livre para adicionar novas 
atividades ao meu dia a dia, como 
participar de eventos sociais para 
expatriados que vivem em Varsóvia 
e falar no skype com a família e os 
amigos do brasil. a maior 
dificuldade foi a alimentação, mas 
aos poucos me acostumei à 
cozinha polonesa.

A JOVEM AlINE BArBOSA, 
ESPEcIAlISTA EM PrEÇOS DE 
cOMBUSTíVEIS, FOI 
TrANSFErIDA PArA UM PAíS 
cOM IDIOMA TOTAlMENTE 
DIFErENTE E SUPErOU AS 
DIFIcUlDADES INIcIAIS DE 
UMA VIDA lONGE DA 
FAMílIA E DOS AMIGOS 
BrASIlEIrOS. ElA cONTA 
SUAS ExPErIêNcIAS 
PESSOAIS E PrOFISSIONAIS 
NA POlôNIA

Torre de babel
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PerFil

Nome completo: aline di Paula Fonte barbosa

idade: 29 anos

Local de nascimento: rio de janeiro (rj)

Residência atual: Varsóvia (Polônia)

cargo: especialista em Preços de Combustíveis para rep. Tcheca e eslováquia

idiomas: Português, inglês, espanhol e francês

Onde já morou: rio de janeiro (brasil), Califórnia e Colorado (eua)

do PonTo dE viSTa 
ProFiSSional, é uma via dE 
mão duPla, Em quE SE 
aPrEndE a TraBalhar Em 
ouTra culTura E  TamBém 
EnxErga ESPaçoS Para 
dEixar Sua marca
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Qual a maior diferença 
cultural entre Brasil e Polônia?

os poloneses tendem a ser mais 
sérios e sisudos que os brasileiros. 
acho que menos dias de sol 
contribuem para isso, pois em dias 
bonitos vejo mais gente de bem com 
a vida pelas ruas daqui.

Que experiência pessoal ou 
profissional mais a marcou?

desde a minha chegada, fui 
mergulhada em um projeto na 
república Tcheca para dar uma virada 
no negócio local, seguido por um 
momento de mudança de estratégia de 
preços. um ano depois, essa ação já 
tinha obtido resultados muito positivos e 
ouvi da gerência de Vendas que 
alcançamos um marco para o varejo da 
shell no país, graças à ponte “república 
Tcheca-brasil”. Foi uma prova de que 
essa troca cultural nos negócios pode 
beneficiar empresa e funcionário.

Do que mais sente falta  
do Brasil?

apesar das novas tecnologias 
ajudarem bastante, as pessoas fazem 
mais falta. Minha mãe, parentes, 

amigos próximos, meu cachorro! 
Mas volto regularmente, no máximo 
a cada seis meses. Como também 
adoro viajar, estou aproveitando 
para conhecer a europa.

Do que mais gosta na 
Polônia? O que recomendaria 
a um turista?

do ponto de vista de uma brasileira, 
a segurança pública. sair às ruas 
sem o medo que muitas vezes nos 
cerca no brasil é, sem dúvidas, muito 
bom. Também aprendi bastante 
sobre a história da Polônia. Ver um 
país que já passou por tanta coisa 
funcionando tão bem é 
impressionante. Minha 
recomendação a qualquer visitante 
seria conhecer o lugar por meio de 
seus tradicionais museus e das 
pessoas também.

Pretende voltar a morar  
no Brasil?

Como meu programa tem duração 
limitada, em seis meses estarei de volta 
ao brasil. Mas faria tudo de novo. 
Poderia passar a vida alternando entre 
viver no exterior e no brasil. 

Aline visita muro John lennon em  
Praga, na república Tcheca

Junto com equipes da 
Shell Eslováquia e 
república Tcheca, 
Aline (sexta na 
segunda fileira, da dir. 
para esq.) visita 
fábrica da Ferrari em 
Maranello, na Itália
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uM Passo
à FrenTe
NA íNDIA, ShEll TrABAlhA cOM FABrIcANTES DE AUTOMóVEIS,  
ENGENhEIrOS E cIENTISTAS PArA PrODUzIr OS lUBrIFIcANTES DO FUTUrO
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tEcNOLOGia

   a lubrificação de um veículo é um 
fator de grande importância na 
eficiência de combustível. então, 
por que não construir carros já 
com essa característica em 
mente? Como um dos maiores 
produtores de lubrificantes do 
mundo, a shell Índia quer mudar 
essa lógica e trabalhar com 
vários elos da cadeia 
automotiva: designers de veículos 
e componentes, engenheiros e 
cientistas. o enfoque está na 
construção de parcerias 
tecnológicas para ajudar na 
fabricação de produtos mais 
inteligentes que gerem consumo 
eficiente de combustível.

    Para tanto, a shell organizou a 
Conferência sobre Tecnologia de 
lubrificantes, no início de 2014, 
no instituto indiano de Tecnologia 
(indian institute of Technology – 
iiT) em Madras, na Índia. no 
evento, a vice-presidente de 
Tecnologia Comercial global, 
selda gunsel, destacou a 
importância das colaborações 
interprofissionais para alcançar a 
liderança local nessa área.

   “É possível aumentar 
significativamente a economia de 
combustível com a lubrificação 
adequada do motor. e se pode 
economizar ainda mais quando 
fornecedores desses óleos e 
fabricantes de automóveis 
trabalham juntos para 
desenvolver produtos adaptados 

para veículos específicos”, 
analisou selda. “a indústria 
precisará chegar a um novo nível 
de colaboração, em que se 
desenvolvam combustíveis, 
lubrificantes, motores e veículos 
em conjunto”, completou.

    Cerca de 50 clientes, jornalistas 
locais e 30 alunos do próprio iiT 
participaram do encontro. Foi a 
terceira edição da série de 
Conferências globais da shell, 
depois de eventos na imperial 
College, em londres, e na 
universidade de Tsinghua, em 
Pequim. no começo deste ano, 
a shell lubrificantes da Índia 
também organizou o primeiro 
fórum sobre um dos assuntos mais 
discutidos atualmente: óleo 
mineral versus sintético.

   “ao encarar o desafio de nos 
tornarmos premium, a tarefa 
imediata é acabar com mitos e 
incertezas dos sintéticos. os 
assuntos discutidos incluíram 
tendências e inovações nessa 
categoria do produto e 
potenciais soluções que estão 
sendo consideradas pela 
indústria”, observou nitin 
Prasad, diretor-geral da shell 
lubrificantes na Índia. “Tivemos 
120 clientes e 10 distribuidores 
da shell no evento. Foi um 
grande sucesso, com impacto 
significativo na reputação da 
companhia como líder nessa 
tecnologia”, acrescentou.

Selda Gunsel (segunda, da dir. para esq.), vice-presidente 
de Tecnologia comercial Global, com outros líderes em 
evento da companhia



Para se aproximar dos fabricantes de motos, a shell também 
abriu uma Vitrine de Óleo para Motocicletas em bangalore, 
onde promove encontros sobre tecnologia para importantes 
fabricantes do país. “demos um passo além de simplesmente 
satisfazer as necessidades dessas empresas com nossos 
lubrificantes atuais”, disse neeraj bhatia, gerente sênior de 
desenvolvimento de negócios para Fabricantes de 
equipamentos. “estamos formalizando as bases do intercâmbio 
de tecnologia com os principais fabricantes de motos na Índia, 
como bajaj e TVs”, revelou.

Futuras parcerias
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a companhia começou a atuar na Índia há 
80 anos, por intermédio da burmah shell, 
pioneira na distribuição de petróleo no 
país. Mas a shell lubrificantes só chegou 
lá em 1993, por meio da bharat shell, 
uma joint-venture com a bharat Petroleum.

a parceria durou mais de uma década e, 
no fim de 2007, a empresa se tornou 
100% subsidiária da royal dutch shell. 
desde 1997, os lubrificantes da 
companhia na Índia são fabricados em sua 
instalação de mistura de última geração 
em Taloja, perto de Mumbai.

lONGA TrAJETórIA 

em termos globais, a Índia é um dos principais mercados 
em crescimento para a shell. a companhia está há 80 anos 
no país, o terceiro maior mercado consumidor de 
lubrificantes, e planeja dobrar seus negócios e triplicar a 
rentabilidade até 2018.

o crescimento da classe média indiana e o aumento da 
população jovem farão do país um dos cinco maiores produtores 
de automóveis do mundo até 2015, de acordo com a empresa 
de pesquisas Kline group. isso também aumentará a demanda 
por lubrificantes com consumo eficiente de combustível. 

Shell lubrificantes da índia fabrica produtos de primeira qualidade para a crescente indústria 
na instalação de mistura em Taloja, Mumbai



bem-estar 

SAúDE 

PlATAFOrMA ONlINE Dá DIcAS  
DE VIDA SAUDáVEl  
AOS FUNcIONárIOS

as rotinas de trabalho e de casa frequentemente afastam os 
profissionais de uma vida mais saudável. alimentar-se bem, 
praticar exercícios físicos e fazer check-ups periódicos 
sucumbem ao dia a dia e ficam em segundo plano – ou se 
limitam às resoluções de ano novo.

segundos dados do ibge divulgados em 2012, 80% dos 
brasileiros são sedentários. outro estudo, da revista médica 
britânica “The lancet”, acrescenta um elemento ao cenário 
preocupante: no brasil, a inatividade causa 10,1% dos casos de 
diabetes Tipo 2 e 8,2% das doenças cardíacas. o sedentarismo 
é responsável por 13,2% das mortes no país e é o quarto 
principal fator de risco de mortalidade em todo o mundo. 
segundo a organização Mundial da saúde, 30 minutos diários 
de exercícios físicos são suficientes para ter uma vida melhor.

Para impulsionar o bem-estar e a saúde dos empregados, o 
grupo shell, por meio do Viva bem, programa de promoção 
de saúde, lançou o be Well Check. Criada em março e 

divulgada em maio, a plataforma online fornece análise 
personalizada aos funcionários da empresa.

o processo é simples: o funcionário dá várias informações, 
como idade, altura, peso, nível de colesterol, entre outras.  
Com base nesses dados, é gerada uma pontuação em oito 
distintas áreas de saúde, a serem priorizadas três.

“ao responder a um rápido questionário, o funcionário 
recebe um levantamento e sugestões de iniciativas factíveis 
que contribuem para a melhora da sua saúde”, explica o 
médico Maurício souza, gerente de saúde para o brasil e 
norte da américa latina.

além disso, o site ajuda a direcionar seus próximos passos com 
textos e links úteis de shell Health, nos quais os interessados 
podem se informar sobre como participar das ações do 
Programa Viva bem. a página também oferece uma biblioteca 
com artigos sobre bem-estar e dicas para dormir e se alimentar 
melhor e ter uma vida mais ativa, entre outros. 
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code com um smartphone ou tablet 
para acessar o site do Be Well check
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aRtiGO
rAQUEl SOUzA

EnErgia TEm SE 
moSTrado o grandE 
dESaFio nESTE início 
do Século xxi

o Brasil tem a matriz energética mais 
limpa do mundo, com participação de 

mais de 40% de energias renováveis

renovar 
é preciso
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energia é o tema que não tem saído das agendas 
interna e externa nos últimos anos. no brasil, os 
desafios do setor elétrico têm tirado o sono de 
muitos agentes do setor – e com alta probabilidade 
de chegar ao consumidor final. a evolução do 
petróleo e do gás de xisto nos estados unidos, por 
sua vez, viabilidade de uma fonte não 
convencional, – sem que fossem avaliados seus 
impactos ambientais, de emissões de gases de 
efeito estufa e sua contribuição ao processo de 
mudança do clima – resultou na alteração da 
geopolítica de energia.

Para atender ao crescimento dos próximos anos e à 
demanda de nove bilhões de pessoas em 2050, 
sem ultrapassar os limites do planeta, novas 
alternativas energéticas deverão ganhar espaço. 
os combustíveis fósseis, mesmo com os avanços na 
agenda climática, continuarão a dominar o 
cenário. no entanto, inovações serão necessárias 
para garantir o melhor aproveitamento deles e 
viabilizar novas fontes de energia.

o brasil tem a matriz energética mais limpa do 
mundo, com participação de mais de 40% de 
energias renováveis. no entanto, o país vem 
caminhando na direção contrária. enquanto os 

demais países discutem e buscam elevar a 
participação das fontes renováveis, o brasil tem 
aumentado a participação das fontes fósseis, 
especialmente no setor elétrico, com a maior 
utilização das térmicas, e no de transportes, com a 
redução da participação do etanol.

o maior consumo de energia elétrica, associado a 
um período de poucas chuvas, aumentou a pressão 
sobre o abastecimento no país. as consequências? 
Possivelmente as mesmas vivenciadas em 2001. 
no setor automobilístico, houve o aumento da frota 
de veículos, decorrente dos incentivos à indústria, o 
que trouxe desafios não só para a oferta de 
gasolina mas também para o setor sucroalcooleiro. 
enquanto o mundo corre atrás do desenvolvimento 
de combustível renovável, o brasil caminha na 
contramão e sucateia o programa mais bem-
sucedido do mundo.

energia tem se mostrado o grande desafio neste 
início do século XXi. a compreensão da 
necessidade de desenvolvimento de novas fontes, 
principalmente do melhor aproveitamento das 
renováveis, é o caminho que permitirá a 
continuidade do atendimento das demandas da 
sociedade pelo crescimento econômico; das 
empresas pela lucratividade; e do planeta pelo 
respeito aos seus limites físicos. 

Raquel Souza é coordenadora da câmara 
temática de Energia e Mudança do clima  
do conselho Empresarial Brasileiro para  
o Desenvolvimento Sustentável (cEBDS)
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VAMOS plAntAr AS SeMenteS 
pArA uM trAnSpOrte MAiS liMpO.

Com o crescimento da população mundial, o número de carros nas ruas deve triplicar até 2050. 

Ao mesmo tempo em que precisamos encontrar maneiras de abastecê-los, é necessário reduzirmos 

as emissões que eles produzem. Com nosso parceiro no Brasil, a Shell está produzindo o etanol, 

um biocombustível feito a partir da cana-de-açúcar, que emite menos CO2 do que os combustíveis 

comuns. Nosso país já é líder mundial em biocombustíveis, com 15% do seu transporte sendo 

abastecido por essa fonte. Agora esperamos aumentar este número para 30% até 2030. 

Vamos tornar nossos caminhos mais limpos.

VAMOS AMpliAr O Mix glObAl de energiA.

VAMOS juntOS.
www.shell.com.br/vamosjuntos

AF-230x300-733041-RE-Shell Trator.indd   1 6/4/14   4:57 PM


