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em deSenvolvimento, bmS-54  
já recebeu maiS de uS$ 500 milhõeS  
em inveStimentoS

a shell completará 100 anos de 
operação no brasil em abril de 2013. 
mas quem vai receber um presente – 
aliás, um não: dois – são os leitores da 
notícias shell. a partir desta edição, 
começamos a publicar, em fascículos, a 
história da empresa no brasil. a outra 
novidade é o layout da revista. 
completamente modificado, ele passa a 
seguir o padrão global das publicações 
do Grupo: clean, moderno e de leitura 
mais agradável. 

as reportagens procuram valorizar as 
imagens, com fotos maiores, gráficos e 
ilustrações. mas a informação precisa e 
abrangente continua em primeiro lugar.  
a indicação de links sugere ao leitor outras 
fontes de informação, caso ele queira se 
aprofundar no assunto. 

Quanto ao centenário da empresa, este  
é – literalmente – um capítulo à parte. 
recuperar a história da shell no brasil 
requereu um mergulho profundo em 
milhares de fotos, documentos e textos 
desde o início do século XX que também 
contam um pouco da história do país.

a empresa evoluiu junto com o brasil. e a 
notícias shell está dando um passo à frente:  
além do novo visual, traz, pela primeira vez, 
um material bilíngue. os encartes sobre a 
história da companhia no país têm também 
versão em inglês, para ser lida pelos 
estrangeiros que trabalham lado a lado com 
os brasileiros para manter uma operação de 
qualidade e socialmente responsável.

como todo bom presente, esta edição da 
revista vem numa embalagem especial: 
uma caixa para o leitor guardar cada um 
dos fascículos sobre a história da shell 
brasil Petróleo, que serão publicados até  
o fim do próximo ano.

é a memória a ser preservada. e o início de 
uma nova caminhada para pelo menos 
mais 100 anos de história.

boa leitura!
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Cerca de 400 alunos do Ensino 
Médio de 17 escolas do Rio de 
Janeiro mostraram sua vocação 
empreendedora na 25ª edição da 
feira de Miniempresas. O evento 
reuniu no dia 2 de junho, na Barra da 
tijuca, os participantes do programa 
Miniempresa, organizado pela Shell 
em parceria com a OnG Junior 
achievement Rio de Janeiro.

a iniciativa estimula jovens estudantes 
a montar seus próprios negócios. 
após 15 semanas de orientações 
com professores voluntários 
especializados em Recursos 
Humanos, finanças, Produção  
e Marketing, os estudantes 
apresentaram o resultado de 

tamanha dedicação: produtos feitos 
com materiais recicláveis. 

“O programa trabalha temáticas que 
são importantes para o Grupo Shell, 
como ética, meio ambiente e 
inovação. Os funcionários da Shell 
colaboraram como voluntários, 
assessorando o desenvolvimento das 
miniempresas”, detalha leíse duarte, 
gerente de Investimentos Sociais.

Em 11 de julho, os participantes se 
reuniram no auditório do Colégio 
notre dame, em Ipanema, para  
a cerimônia de formatura do programa 
Miniempresa e concorreram a prêmios 
pelo trabalho desempenhado ao 
longo do projeto. 

Rio de Janeiro, xangai (China), Moscou (Rússia) e Mumbai (Índia) receberam os 
Super Carros da nova campanha do lubrificante Shell Helix. além dos veículos 
superpotentes, o slogan Sinta-se dirigindo o Melhor Carro do Mundo leva ao 
consumidor a sensação de pilotar carros da marca ferrari.

“ao fazer uma campanha usando etnias, culturas e locações tão diferentes umas das 
outras, a Shell demonstra o quanto sua marca é global e adaptável a ambientes tão 
distintos e desafios tão extremos. além disso, nada melhor para simbolizar a paixão 
mundial por carros do que a aspiração de conduzir uma ferrari”, explica a diretora 
global de Marketing para Shell Helix, leila Prati. 

Com investimento de US$ 50 milhões, a campanha foi oficialmente lançada no dia 
7 de maio, quando passou a ser veiculada na televisão e na mídia impressa.  
na internet, foi criado um canal exclusivo no Youtube (www.youtube.com/shellhelix) 
para divulgação dos produtos da linha Shell Helix. 

materiais recicláveis viram  
arte nas mãos dos estudantes

Jovens empreendedores

Super Carros 
do Shell Helix 

 Conheça os produtos Shell helix: www.shell.com/helix

SiNTa-Se 
DiRigiNDo o 
melhoR CaRRo  
Do muNDo
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Guilherme Perdigão, vice-presidente de lubrificantes  
da shell brasil, faz palestra durante a semana de d&i

salomão costa foi indicado 
para trabalhar na área  
de Upstream

Reforço para o time Shell
Recomendar pessoas para 
trabalhar na Shell pode 
render bons frutos. desde 
julho de 2011, o Employee 
Referral Program (ERP) 
recompensa funcionários que 
indicam profissionais para se 
juntar aos quadros da 
empresa. Em um ano, foram 
feitas 163 indicações e dez 
contratações, a maioria delas 
na área de Upstream.

O programa funciona de 
maneira simples: o interessado 
deve se cadastrar na vaga de 
interesse diretamente no site 
da Shell e assinalar o nome 
de quem o indicou. Caso seja 
contratado, o funcionário que 
fez a indicação recebe um 
incentivo de R$ 6,7 mil.

Prática recente e rara no 
mercado brasileiro, o ERP  
põe a Shell em contato  
com profissionais altamente 
qualificados e alinhados com  
o perfil e os valores da empresa, 
uma vez que o próprio 
funcionário compartilha essas 
informações em sua network.

a Semana de diversidade & Inclusão (d&I), realizada pela Shell nas 
américas, estimulou o debate sobre o respeito às diferenças e à liberdade 
de expressão (feel free to speak) no dia a dia da empresa. Com o slogan 
Powering Progress together (Energizando o futuro Juntos), o evento 
aconteceu simultaneamente no Brasil, na venezuela, em trinidad & tobago, 
no México, no Canadá e nos Estados Unidos entre os dias 8 e 10 de maio.

Mais de 90% dos funcionários da Shell Brasil debateram temas como 
ações afirmativas e inclusão de minorias. na Semana de d&I também 

houve encontros das equipes com as lideranças para falar sobre 
diversidade e foi lançada a enaBlE Brasil, uma rede de pessoas com e 
sem deficiência  para tornar a empresa cada vez mais inclusiva. a rede 
de mulheres também está sendo reativada.

“as pessoas se sentiram livres e maduras para falar de diferenças 
dentro da empresa e isso tem implicação direta na gama  
de ideias que terão”, afirma Rodrigo ferreira, consultor de  
Recursos Humanos.

liberdade de opinião

Indicado em 2011 por nivea 
Boechat para a vaga de 
engenheiro de Completação  
e Intervenção de Poços, Salomão 
Costa acha que o programa é  
uma boa chance para ingressar  
na Shell. “as pessoas indicam em 
quem confiam. fiz um bom 
trabalho quando tive a 
oportunidade e fico feliz por ter 
sido lembrado quando essa vaga 
surgiu”, agradece.  

shell World brasil | NoTíCiaS Shell 
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Com 6,4 milhões de microempreendedores 
individuais, microempresas e empresas de 
pequeno porte, segundo o Sebrae, o Brasil 
pode ser considerado um país inovador. Essa 
percepção é reforçada pelo estudo do Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM): no país, 
existe 1,5 empreendedor por oportunidade 
(que enxerga chances no mercado) para 
cada empreendedor por necessidade (que 
precisa abrir o próprio negócio).

as características de um Brasil jovem e 
inovador se refletem nos resultados de projetos 
como o Shell Iniciativa Jovem. Criado em 
2001 com o objetivo de promover o 
empreendedorismo sustentável e socialmente 
responsável, o programa sensibilizou mais de 
42 mil pessoas e concretizou 402 planos de 
negócios em diversas áreas econômicas. 

“Mais do que apoiar, estimulamos e 
auxiliamos empreendedores a fazer bons 

FuTuRe eNeRgy

Vocação nacional
shell iniciatiVa joVem ajUda mais de 400 Pessoas a 
realizar o sonho do emPreendedorismo sUstentÁVel

iNiCiaTiva jovem

negócios, sempre com viés sustentável e 
atentos às questões sociais, ambientais e 
financeiras”, orgulha-se leíse duarte, gerente 
de Investimentos Sociais da Shell.

oportunidades

além da orientação profissional e do apoio 
financeiro, os jovens empreendedores 
encontram no Iniciativa Jovem pessoas que 
acreditam em seus sonhos e os incentivam.  
Para a gerente, o diferencial desse grupo  
é a “paixão por empreender”.

“O programa tem um espírito inovador, 
responsável e ético. Para nós é importante 
que os jovens colaborem de forma 
consciente com o desenvolvimento do país, 
buscando o crescimento da comunidade e 
não apenas o sucesso do próprio negócio”, 
destaca leíse.
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ParticiPar de um Programa de eScala global 
faz a diferença e o Selo chancela o viéS 
SuStentável do emPreendimento.

fagner marçal, aluno da turma 2011 do Shell iniciativa jovem

Nova fase

no dia 3 de maio, os 58 selecionados do 
Iniciativa Jovem 2012 participaram da aula 
inaugural que marcou o início das atividades 
da nova turma do programa. Eles assistiram  
à palestra Motivação Empreendedora,  
de alessandro Mendes, participante da  
turma 2005, e ouviram depoimentos 
emocionantes e incentivadores.

Pouco tempo depois, em 18 de maio, oito 
participantes da edição 2011 receberam o 
Selo Shell Iniciativa Jovem de Empreendimento 
Sustentável, prêmio concedido aos finalistas  
do programa. Em clima de festa, os jovens 
ouviram atentamente as dicas do 
empreendedor e empresário luiz Calainho,  
que os motivou a investir no próprio sonho.

etapas

a turma 2012 do Iniciativa Jovem passará os 
próximos 12 meses trabalhando para vencer 
as cinco etapas do programa (box ao lado) e 
desenvolver seu  plano de negócio. 

ao longo desse processo, os jovens terão acesso 
a consultorias sobre gestão de empresas, 
cidadania, ética e sustentabilidade, entre outras 
temáticas importantes para a implementação de 
negócios. ao final, os projetos desenvolvidos 
serão auditados e os melhores, selecionados 
para receber o selo e ingressar na Rede Shell de 
Empreendimentos Sustentáveis.

“na Rede eles fazem os primeiros contatos 
profissionais. temos 108 jovens  aptos a 
participar desse sistema e gerar emprego, 
renda e cidadania”, explica vandré Brilhante, 
presidente do Centro de Integração e 
desenvolvimento Sustentável (Cieds), instituição 
responsável pela operação do projeto. 

Participante da turma 2011, fagner Marçal,  
da Intervenções Urbanas, apresentou seu 
trabalho no festival de arquitetura, na frança, 
no dia da entrega do prêmio. “Participar de  
um programa de escala global faz a diferença 
e o selo chancela o viés sustentável do 
empreendimento”, acredita.

conheça as etaPas do shell iniciatiVa joVem

identificação e Seleção doS  jovenS  
com maior Potencial emPreendedor  
e maturidade Para conStruir o  
Plano de negócio.

elaboração de PlanoS de 
deSenvolvimento e Planejamento  
PeSSoal e ProfiSSional.

faSe maiS imPortante do Programa. 
caPacitação Para organizar o Pré-Projeto 
do Plano de negócio.

finalização do Plano de negócioS. 
avaliação Pela banca e aPoio Para 
imPlantação doS ProjetoS. neSta faSe 
também São realizadoS oS jogoS de 
negócioS: “comPetição Simulada” entre 
oS jovenS emPreendedoreS, em Parceria 
com a eScola de guerra naval.

auditoria e Seleção Para receber o Selo  
e a chancela Para ingreSSar na rede.

estímulo

além de mudanças no método de 
aprendizado, este ano, os oito melhores 
Planos de negócios receberão prêmios entre 
R$ 2,5 mil e R$ 8 mil.

“dinheiro não é tudo. Eu busquei o Iniciativa 
Jovem, pois precisava de orientação. nesse 
período fiz contatos importantes e acho que 
alcançaremos bons resultados”, acredita 
adriana nagaia, dona da Beer nagaia  
e aluna da turma 2012.  

shell World brasil | NoTíCiaS Shell 

 mais detalhes sobre o iniciativa jovem:  
www.iniciativajovem.com.br
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a exploração, o desenvolvimento e 
a produção dos campos operados 
pela Shell ganharão reforço. a 
empresa firmou uma parceria com 
a Universidade federal do Rio 
Grande do Sul (UfRGS) e construiu 
o maior tanque de modelagem 
estratigráfica do mundo. Com 
nome difícil, o equipamento tem o 
objetivo de simplificar. Ele permite 
a modelagem física dos 
reservatórios de rochas arenosas 
(turbiditos), reproduz a formação 
de bacias e facilita o entendimento 
sobre os locais a ser explorados 
pela empresa.

O investimento inicial no projeto, 
cujo tanque tem capacidade de 
armazenamento de 980 mil litros, 
soma R$ 3 milhões. a expectativa 
é de que até o fim de 2013 mais  
R$ 400 mil sejam aplicados para 
o desenvolvimento de novas 
pesquisas. “O tanque contribuirá 
para o desenvolvimento 
tecnológico do Brasil e vai otimizar 
a produção nos campos da Shell”, 
afirma Bret Peppard, geólogo 
responsável pelo projeto.

Os resultados encontrados pela 
equipe integrada por 50 
profissionais serão usados em 
projetos como Bijupirá & Salema e 
BC-10 (Parque das Conchas), na 
Bacia de Campos, explica Carlos 
Montagna, gerente de Conteúdo 
local e tecnologia. “O laboratório 
estratigráfico fará uma simulação 
das deposições de correntes que 
aconteceram há milênios. Com 
isso, saberemos em quais bacias 
há mais chances de encontrarmos 
petróleo e gás, além de 
identificarmos potenciais 
barreiras”, diz.

inovação em escala

a configuração do tanque e seu 
tamanho são fundamentais para a 
qualidade dos experimentos. “Em 
um tanque de grandes dimensões, 
o efeito da escala no movimento 
do fluido e na deposição das 
partículas é atenuado, 
possibilitando melhores resultados 
na modelagem física da formação 
dos reservatórios”, destaca 
George Oliva, engenheiro do 
projeto BMS-54, que coordenou a 
iniciativa até 2011.

O tanque estratigráfico começou  
a se tornar realidade em 2008 
com a construção do edifício de 
laboratório e do tanque de 
ensaios. desde então, foram 
também instalados os sistemas 
para simular o curso das correntes 
de água e realizar testes de erosão 
e deposição de partículas no fundo 
do reservatório. a Universidade de 
Minnesota (EUa) desenvolveu um 
scanner a laser exclusivo para 
reproduzir a topografia do 
reservatório em terceira dimensão, 
que permite a análise de cada 
camada geológica.

O professor Rogério Maestri, 
coordenador do núcleo de 
Estudos de Correntes de 
densidade da UfRGS, destaca a 
importância da parceria para a 
inovação tecnológica de ambos os 
lados. “Com o tanque 
conheceremos melhor os processos 
de sedimentação e a Shell terá 
informações exatas da formação 
dos reservatórios, o que 
minimizará os riscos  
exploratórios”, destaca. 

tanque com 
capacidade para  
980 mil litros de água 
simulará processo  
de formação de 
reservatórios de 
petróleo e gás em 
águas profundas 

o maior 
do mundo

peSquiSa

01: exemplo de vista horizontal  
da sedimentação no reservatório

02: toda a água do tanque  
é reutilizada

03: Scanner a laser desenvolvido  
pela Universidade de minnesota

shell World brasil | NoTíCiaS Shell 
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FUnção: simUlar a modelaGem 
estratiGrÁFica de reserVatórios tUrbídicos em 
ÁGUas ProFUndas, oU seja, rochas arenosas 
cUjas PartícUlas Foram dePositadas Pelo FlUXo 
contínUo de líQUido. 

sUstentÁVel:  toda a 
ÁGUa Utilizada nos Processos é 
caPtada da chUVa, tratada e reUtilizada 
em oUtros eXPerimentos.

o Pó de carVão e a areia Usados na 
simUlação de tUrbiditos não são 
tóXicos e Podem ser reaProVeitados  
oU descartados na natUreza.

 caPacidade: 
980 mil litros

localização: institUto 
de PesQUisas hidrÁUlicas 
da UFrGs

7 m

4 m

35 m

9

laser: o Scanner Pesa 
cerca de 600 kG.



Sempre alerta!
pesquisa realizada  
pela consultoria  
pricewaterhouseCoopers 
mostra que, em 2011, cerca 
de uS$ 1 bilhão foi roubado 
por hackers em todo o  
Brasil. Nesse cenário, as 
empresas, vítimas de 32% 
dos ataques, precisaram 
tomar medidas ainda mais 
precisas para garantir a  
segurança corporativa.

InICIatIva da SHEll GlOBal,  
a CaMPanHa tHInk SECURE 
EnfatIZa a IMPORtânCIa da 
PRECaUçãO COM aS 
InfORMaçõES na EMPRESa

quantos documentos você compartilha 
diariamente por e-mail? E esses documentos 
estão armazenados corretamente, levando-se 
em conta se são sigilosos ou não? É bem 
possível que você não saiba responder 
exatamente a essas perguntas, mas é 
importante refletir sobre o assunto. afinal, a 
toda hora, enviamos mensagens com arquivos 
– e nem sempre estamos atentos à 
possibilidade da ação de hackers. Em mãos 
erradas, informações podem causar danos à 
empresa e aos funcionários.

Para reforçar a importância da segurança 
eletrônica, a Shell promove o think Secure. 
lançada globalmente em 18 de maio, a 
campanha destaca cinco práticas que ajudam a 
proteger as informações: escolher uma senha 

forte,  bloquear o computador quando estiver 
fora da estação de trabalho, não deixar 
documentos sobre a mesa, tomar cuidado 
redobrado quando estiver viajando e ser mais 
seletivo ao partilhar dados nas redes sociais. 

informação protegida

no Brasil, a campanha Pense de forma 
Segura (a tradução de think Secure), 
inspirada na iniciativa do time global, 
atingiu 50% da empresa em 15 reuniões 
presenciais nos meses de maio e junho, 
além de sessões virtuais. nesses eventos 
foram apresentados casos reais de quebra 
de segurança, e apontadas as medidas que 
poderiam ser tomadas para evitá-los.

além de discutir formas de prevenção de 
incidentes eletrônicos, as ações do think 
Secure envolvem setores de segurança 
pessoal, patrimonial e corporativa. 
“atitudes como fechar as portas, classificar 
corretamente os documentos oficiais e 
evitar salvar senhas em computadores 
públicos ajudam a proteger a todos”, 
destaca fabiana Guimarães, 
coordenadora de Gerenciamento de 
Riscos da Informação da Shell Brasil.

Para fabiana, ações simples na rotina 
individual, que independem de habilidade 
técnica, podem evitar graves incidentes de 
segurança pessoal e profissional. “temos  
que buscar ferramentas para nos proteger 
também na internet. a informação e o 
conhecimento são os maiores bens da 
companhia hoje e devem ser cuidados. 
nossas senhas, por exemplo, são as chaves 
para dados pessoais importantes”, alerta.  

SeguRaNÇa
think secUre

CUIdadOS 
qUE faZEM 
a dIfEREnça

Think  
before  
you send...

Don’t let valuable information 
fall into the wrong hands. 
Keep information protected by sending hyperlinks to files 
stored on SharePoint or Livelink with appropriate access 
rights. Don’t attach confidential documents to your emails  
or meeting requests.

Think Secure
sww.shell.com/thinksecure

Safeguarding information and assets is an integral part  
of our Code of Conduct

Adquirir 
informações 

demora anos…

...perdê-las demora 
apenas alguns segundos! 
Ao salvar informações confidenciais no SharePoint ou 
no Livelink e removê-las de seu laptop quando você não 
precisar mais usá-las ativamente, você estará ajudando a 
prevenir um vazamento de dados caso seu laptop seja 
roubado ou se torne alvo de um ataque cibernético.

Aja de acordo com nosso  
Código de Conduta, visite
sww.shell.com/thinksecure

Pense de Forma Segura

J
k

G
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em todo o mundo, a shell incentiva os 
funcionários a Pensar de Forma segura 
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Verify isolation before work
begins and use the specified

life protecting equipment
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Isolation separates you from danger, such as electricity, 
pressure, toxic materials, poisonous gas, chemicals, hot 
liquids or radiation to keep you safe.

Specified life-protecting equipment by the Work Permit, 
such as breathing apparatus, electrical arc flash protection 
or chemical resistant suits protect you from danger.  

You should

 Understand the isolations that protect you from danger. 
 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 that isolations are in place.
 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work it 
 is safe to start work.

If you are the Supervisor or the Person in Charge of the 
work you should

 Confirm isolation is in place, for example, lock switches, separate 
 pipes with spades, or lock access doors.
 Confirm no stored energy or other dangers remain.
 Confirm that it is safe to start work.The Life-Saving Rules

Obtain authorisation before overriding
or disabling safety critical equipment 

Life -Saving Rules

MARCH 2009 / VERSION 1

Safety-critical equipment must work correctly to keep 
you safe. 

Examples of safety-critical equipment include isolation 
devices/ emergency shut down valves, lock out/tag out 
devices, trip systems, relief valves, fire and gas alarm 
systems, certain level controls, alarms, crane computers, 
In-Vehicle Monitoring Systems.  

You should

 Obtain authorisation from the Supervisor or Person in Charge 
 before overriding or disabling safety-critical equipment.

If you are the Supervisor or Person in Charge you should

 Point out the safety-critical equipment in your work place.
 Confirm the authorisation comes from the right level.

The Life-Saving Rules
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SeguRaNÇa
saFety day

ZERO
aCIdEntE

“O Safety day 2012 foi inesquecível. Estou 
muito impressionado com a energia e o 
entusiasmo de todos os participantes. temos 
que nos manter alertas quanto à segurança 
de toda a equipe, pois, só assim, 
alcançaremos o Gol Zero”, disse Peter 
voser, CEO da Shell, durante o Safety day 
em Cingapura.

Salvar vidas

O Safety day é reforçado pelas doze 
Regras que Salvam vidas, um conjunto 
de normas cotidianas totalmente 
implementado em 2009. “quem escolhe 
descumprir essas normas opta por não 
trabalhar para a Shell. Essa máxima tem 
ajudado a melhorar nosso desempenho em 
segurança e, por isso, estamos cada vez 
mais perto da nossa meta: chegar ao Gol 
Zero”, destaca Moisés. 

edição 2012 do saFety day, PromoVido  
Pelo GrUPo shell, enVolVeU mais  
de 10 mil ProFissionais

Segurança no trabalho é uma das principais 
preocupações do Grupo Shell. desde 2007, 
esse tema entrou para o calendário de 
eventos da companhia. Embora todos os 
funcionários sigam diariamente procedimentos 
para manter o ambiente seguro, existe um dia 
no ano dedicado exclusivamente ao assunto: 
é o Safety day, que ocorre em mais de 90 
países onde a Shell atua.

O Safety day é um exemplo de iniciativa de 
sucesso. O grande objetivo da ação é 
conscientizar os funcionários da importância 
de buscar o Gol Zero – a eliminação de 
acidentes de trabalho, por menos lesivos que 
sejam – e minimizar o impacto das operações 
sobre o meio ambiente. na edição deste 
ano, realizada no dia 6 de junho, o slogan foi 
tempo Para a Segurança. O foco no “tempo” 
teve por objetivo conscientizar os funcionários 
de vários aspectos: é hora de atuar com 
segurança, de partilhar o tema com os 
colegas, de cuidar da segurança da 
comunidade onde a Shell atua e de trabalhar 
em equipe para fortalecer essa cultura.

a iniciativa inspirou o time brasileiro: foram 
quase 1.800 participantes em 26 sessões. 
“Com a interação entre empresa e 
funcionários, conseguimos reforçar a ideia de 
que todos nós somos responsáveis pela 
segurança”, destacou Moisés Costa, gerente 
de Segurança Operacional.

Seguindo regras

em 2009, a agência nacional  
do Petróleo, gás natural e 
biocombustíveis (anP) revisou e 
tornou mais rígidos os critérios de 
fiscalização e avaliação de 
integridade estrutural. após  
a mudança, em 2010, que incluiu  
17 novas práticas de gestão  
para segurança operacional,  
a quantidade de incidentes 
registrados no país chegou a  
375, valor 40% maior que no  
ano anterior. em 2011, o número  
de acidentes somou 664, o que 
mostra a dimensão do problema.

a aplicação do procedimento 
padrão da anP, somada às normas 
internas de segurança da Shell brasil 
Petróleo, garantiram a redução  
da quantidade de incidentes na 
empresa. em 2011, a companhia 
registrou apenas um caso  
com afastamento.

k
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 as Regras de ouro e as 12 Regras 
que Salvam vidas no site:  
www.shell.com/home/content/bra/
enviroment_society/safety_tpkg/
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Work with a valid Work
 Permit when required 
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A Work Permit describes what you must do to stay safe.  

You should

 Understand the Work Permit and follow it.
  Confirm that the Work Permit is valid.
 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 that it is safe to start work.

If you are the Supervisor or the Person in Charge of the 
work you should

 Confirm if a Work Permit is required for this work.
 Confirm that the workplace has been inspected before work starts.
 Explain how the Work Permit keeps you safe.
 Confirm the Work Permit is signed.
 Confirm that it is safe to start work.
 Get a new Work Permit when the work or the situation changes.
 Confirm that the work is completed.

The Life-Saving Rules
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Follow prescribed Journey
Management Plan
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A Journey Management Plan is a plan for you as a 
Driver that will help you to travel and arrive safely.  

If you are a Driver you should

 Confirm if a Journey Management Plan is required before 
 starting the journey.
 Discuss the Journey Management Plan with the authorised person.
 Understand the Journey Management Plan before starting the journey.
 Comply with the duty, driving and rest hours specified in the 
 Journey Management Plan.
 Follow the route specified in the Journey Management Plan.
 Tell the authorised person immediately if changes occur.

If you are the Supervisor or the Person in Charge you 
should routinely

 Check that the Journey Management Plan is in place and is 
 being followed.
 Check that the Driver understands and complies to the 
 Journey Management Plan.
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Air is tested to stop explosions and/or make sure you 
can breathe the air safely.  

You should

 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 that the air is tested.
 Confirm with the Supervisor or the Person in Charge of the work 
 it is safe to start work.
 Stop work if you smell gas.

If you are a Gas Tester you should

 Understand which tests the Work Permit requires and how often.
 Use certified equipment for the tests.

If you are the Supervisor or the Person in Charge of the 
work you should

 Confirm that gas testing is carried out as per Work Permit.
 Request more gas tests if necessary.
 Confirm that it is safe to start work.

Conduct gas tests
when required
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Wear your seat belt
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A seat belt protects you from injury in the event of an 
incident while driving and keeps you safe.   

Wearing seat belts includes safety belts in (rental) cars, 
taxis, (mini) buses, trucks, cranes, or  forklift trucks, and 
involves persons in moving vehicles when engaged on 
Shell business.

*Exceptions include vehicles where only lap seatbelts are available or 
in public transport where seat belts are not available.  

You (Drivers and Passengers) should

 Always use a 3-point seatbelt  (please note exceptions* above).
 Check that your seat belt works properly.
 Keep your seat belt properly fastened while in a moving vehicle.
 Check that everyone in the vehicle is wearing a seat belt 
 properly before starting to drive.
 Intervene when your fellow passengers are not wearing 
 seatbelts properly.
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logo que ingressou na Shell, em 2008, por meio do 
programa novos talentos, luís domingues, recém-
graduado em Engenharia química, não sabia que 
continuaria estudando. O treinamento em campo 
sobre o segmento offshore, que recebeu assim que 
chegou à companhia, funcionou como o cartão de 
boas-vindas e também como um aviso de que, na 
Shell, o aprendizado seria constante. desde então,  
o engenheiro de Instalações tem participado de 
diversos cursos técnicos para aprimorar a graduação.

a iniciativa faz parte do esforço da empresa para 
capacitar e aperfeiçoar o conhecimento de seus 
funcionários e tem como carro-chefe a estratégia de 
aprendizagem da Shell. Mais do que um simples 
treinamento em sala de aula, essa modalidade 
oferece desde temas de interesse comum, como 
comunicação pessoal, até assuntos mais técnicos.  
O aprendizado ocorre em diversas plataformas: por 
leitura, orientação de um mentor, abordagem virtual 

com a ferramenta E-learning, encontros presenciais e, 
principalmente, com a prática diária.

Desenvolvendo habilidades

no Brasil, a Shell oferece diversos cursos para que os 
funcionários possam desenvolver suas habilidades 
constantemente. a empresa entende que, desse modo, 
os profissionais prestarão serviços de mais qualidade e  
estarão aptos a assumir cargos de liderança. 

“quando se dedica a aprender, o funcionário 
adquire um conhecimento que o acompanha para 
sempre. Ele se desenvolve pessoal e 
profissionalmente e, ao aplicar esse conhecimento 
no dia a dia, gera benefícios para a companhia”, 
explica adriana Matriciano, coordenadora de 
aprendizado da Shell.

Os cursos são divididos em dois grandes blocos: 
Business/functions learning and development e 
Enterprise learning. O primeiro contribui para aprimorar 

shell aPosta no aPrendizado constante Para manter a comPetitiVidade

               EdUCaçãO COntInUada

FoRmaÇão

temPo Para a educação  
Segundo o Relatório de desenvolvimento 
Humano 2011, do Programa das nações 
Unidas para o desenvolvimento (Pnud), o 
tempo médio dedicado aos estudos no 
mundo é de 7,4 anos. no Brasil, onde a 
média de escolaridade nacional é de 7,2 
anos, o ideal seria elevar esse índice para 
13 anos, de acordo com a Organização 
das nações Unidas (OnU).

shell World brasil | NoTíCiaS Shell 
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habilidades técnicas necessárias ao trabalho diário. Já o segundo desenvolve competências 
comportamentais em idiomas, liderança e introdução em Upstream, ou seja, habilidades 
comuns a todos os funcionários, independentemente da área de atuação.

Em busca de um conhecimento técnico mais apurado, domingues fez Especialização em 
Operações para Produção. Entre seus cursos preferidos, destaca-se o de Introdução ao 
negócio de Exploração e Produção de Petróleo e Gás, no qual a troca de experiências 
com pessoas de outras áreas e países foi o maior aprendizado. “Pude compreender 
melhor a organização da companhia e como cada área tem participação no resultado 
final. além disso, fiz amigos com os quais ainda mantenho contato”.

liderança

Há 25 anos na Shell, Sandra Brandão destaca-se pelo perfil de líder e, em 2011, 
assumiu a gerência de Compras Corporativas para américa latina. Com o apoio  
das diretorias regional e global, ela participa atualmente do curso Refresh of leadership, 
um conjunto de ações para desenvolver o gerenciamento de pessoas.

“O curso ensina o funcionário a se tornar líder, engajar e incentivar equipes e ajudar 
outras pessoas, usando as diversas ferramentas oferecidas pela empresa”, afirma. após 
as aulas virtuais, via E-learning, e presenciais em Houston (EUa), a gerente aponta o 
compartilhamento de experiências como “grande mérito do treinamento” e diz que 
ainda gostaria de ter mais tempo para se dedicar aos estudos. 

               EdUCaçãO COntInUada

adriana matriciano, coordenadora de aPrendizado

Quando Se dedica a aPrender, 
o funcionário adQuire um 
conhecimento Que o 
acomPanha Para SemPre.

feira de aPrendizagem 

Para disseminar entre os 
funcionários os cursos oferecidos 
em learning e conhecer melhor as 
necessidades locais de 
aprendizado, a Shell Brasil 
organizou a feira de 
aprendizagem (learning fair)  
entre os dias 5 e 9 de março e 
contou com a participação de 
80% da equipe Shell. além de 
difundir cursos e ferramentas 
digitais de aprendizagem, os 
participantes ouviram palestras  
de líderes locais e globais e 
também de consultores de Recursos 
Humanos sobre a importância da 
educação continuada.
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Para estimular o desenvolvimento da indústria 
nacional, o governo federal vem aprimorando 
uma cláusula de conteúdo local nos contratos 
de blocos exploratórios desde 1998. Essa 
cláusula tem evoluído ao longo do tempo, 
fixando obrigações cada vez maiores para  
as empresas de petróleo. O objetivo dessas 
ações é tornar a indústria brasileira mais 
competitiva e atrair novos investimentos para 
o país, gerando emprego e renda.

no setor de petróleo e gás, a certificação de 
conteúdo local é exigida desde a 7a Rodada 
de licitações da agência nacional do 
Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis 
(anP), em 2005, para produtos e serviços 
usados nas fases de exploração e 
desenvolvimento da produção. Os 
fornecedores nacionais, por sua vez, 
precisam apresentar padrões de qualidade, 
preço e prazos de entrega compatíveis com 
os oferecidos internacionalmente. no entanto, 
antes mesmo das exigências legais, o estímulo 
ao crescimento do mercado local já era uma 
política global definida nos Princípios 
Empresariais e no Manual de Performance  
Social da Shell. 

“Como parte do nosso compromisso  
com o desenvolvimento Sustentável, o 
conteúdo local precisa estar em todas  
as etapas de negociação e de 
relacionamento da Shell com seus 

parceiros e fornecedores. Para garantir a 
posição de vanguarda no mercado global, 
a empresa precisa desenvolver-se 
localmente”, afirma Carlos Montagna, 
gerente de Conteúdo local e tecnologia.

multiplicidade

Mundialmente conhecido pela diversidade 
regional, o Brasil pretende levar essa 
característica também para o mercado de 
petróleo e gás. Com expertise em prospecção 
em águas profundas, o país deseja diversificar 
sua indústria e, futuramente, ter capacidade 
técnica para atender a outras demandas locais 
e internacionais. 

alinhada a esse objetivo, a Shell Brasil criou em 
2010 a área de Conteúdo local e tecnologia, 
responsável por estimular o desenvolvimento de 
um mercado de fornecedores locais competitivo 
e capacitado para encarar os desafios 
tecnológicos do setor.

O gerente da área acredita que o 
desenvolvimento de fornecedores é a chave 
para fortalecer o mercado local onde a 
empresa estiver operando. “Em uma espécie  
de cadeia de negócios, estimulamos nossos 
fornecedores a buscar parceiros nacionais em 
seus contratos”, explica Montagna. 

Esse relacionamento de parceria representa 
uma importante ferramenta para que a Shell 

em bUsca do conteúdo 
local na indústria, shell 
incentiVa Parceiros e 
Fornecedores a 
ProdUzir no brasil

01

FoRNeCeDoReS

vaNTagem 
COMPEtItIva

shell World brasil | NoTíCiaS Shell 

14



alcance os percentuais de conteúdo local fixados pela  
anP e, assim possa reduzir os custos de importação de 
equipamentos e serviços. Em médio prazo, essa política 
contribui também para eliminar gargalos tecnológicos e 
materiais da indústria nacional. 

Fornecedores

Para desenvolver grandes projetos exploratórios, as 
petroleiras precisam construir relacionamentos sólidos  
com empresas cuja capacidade operacional e técnica 
atenda às necessidades tecnológicas. 

Parceira global da Shell, a fMC technologies atua no 
mercado de produção submarina no Brasil e desenvolve 
tecnologias aplicadas em projetos como Bijupirá & 
Salema e BC-10 (Parque das Conchas), na Bacia de 
Campos, e futuramente BMS-54, na Bacia de Santos. 
Há 50 anos no Brasil, a empresa investe em 
capacitação de engenharia e fabricação nacional,  
além de estimular seus fornecedores com aumento 
crescente de conteúdo local.

“trabalhamos em conjunto com a cadeia de fornecedores 
para qualificá-los tecnicamente, seguindo altos padrões de 
qualidade. ter parceiros locais capacitados e estruturados 

na faSe de deSenvolvimento de bmS-54,  
na bacia de SantoS, a Shell contará  
com 60% de conteúdo local.

conteúdo local deve eStar em 
todaS aS etaPaS de negociação  
e relacionamento da Shell  
com oS ParceiroS. 

carloS montagna,  
gerente de conteúdo local e tecnologia

instalações da Fmc no rio de janeiro

01: centro de tecnologia da Fmc, no rio de janeiro 

02: centro de serviços ao cliente, em macaé

03: Fábrica matriz

04: Fábrica de montagem e testes

diminui nossos custos, melhora a resposta às necessidades dos 
clientes e nos torna mais competitivos”, argumenta Rodolpho 
athayde, gerente de Clientes Internacionais da fMC 
technologies do Brasil.

Para garantir o cumprimento da norma, a anP qualificou empresas 
para medir e certificar os percentuais de produção nacional nas 
operações. “ter certificação de conteúdo local é uma vantagem 
competitiva. Esse movimento do mercado em busca de bens e 
serviços produzidos no Brasil estimula os próprios fornecedores”, 
destaca o gerente de Conteúdo local e tecnologia.

O projeto de BMS-54 é um exemplo de como favorecer e 
estimular o desenvolvimento regional. ainda em fase de 
exploração, o prospecto tem percentual de conteúdo local de 
38%. na etapa seguinte, quando o bloco começa a se 
desenvolver, o percentual mínimo obrigatório é de 60%.  

Mais do que cumprir uma exigência legal, o estímulo ao 
conteúdo local está alinhado à proposta de desenvolvimento 
sustentável da Shell. na Bacia de São francisco (MG), por 
exemplo, mais de 150 pessoas da região foram contratadas 
para dar suporte ao trabalho da empresa. Esse princípio é 
aplicado em todos os empreendimentos da Shell.

trabalho regional

shell World brasil | NoTíCiaS Shell 
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Com projeto lean, Shell  
aperfeiçoa processos produtivos 

quando a montadora japonesa de 
automóveis toyota implementou os 
princípios do lean Manufacturing, houve 
uma revolução em seus processos de 
fabricação de veículos. a partir dessas 
mudanças, a empresa passou a ser mais 
competitiva e a atender melhor às 
exigências do mercado. a boa prática 
foi tomada como exemplo por indústrias 
na busca por eficiência.

Reconhecida pela inovação, a Shell 
adotou o lean como elemento-chave no 
processo de melhoria contínua. Maior 
exemplo dessa iniciativa, a reestruturação 
da fábrica de lubrificantes da Shell, na 
Ilha do Governador (RJ), garantirá uma 
economia de aproximadamente  
US$ 30 milhões em dois anos.

“Os princípios lean nos proporcionam 
um conjunto de ferramentas que ajuda a 
melhor identificar, classificar e eliminar 
desperdícios em nossos processos. Essa 
prática pode resultar em aumento de 
produção, redução de custos e de 
exposição de HSSE (Health, Safe, 
Security and Environment), e em mais 
tempo disponível para focar em 
produtividade”, explica Mark Pearson, 
líder de Serviços Operacionais e W2C 
Champion da Shell do Brasil. 

pessoas

Envolvimento, engajamento e energia 
são fundamentais para que a cultura  
lean seja implementada com sucesso. 
Segundo Pearson, a ideia é fazer o  
lean estar presente no dia a dia da 
empresa: “Com foco nos princípios  
que norteiam a Shell, identificamos 
ineficiências e as corrigimos”.

na Shell, os princípios do lean foram 
introduzidos em 2010 e, no ano seguinte, 
foi organizado o treinamento lean 
Practitioner para parte do staff. além 
disso, a empresa selecionou profissionais 
para assistir às sessões de treinamento em 
nova Orleans, nos Estados Unidos, ao 
longo de 2012. O objetivo é incrementar 
a técnica no país do participante, 
desenvolver habilidades para fornecer 
treinamento interno e novas práticas para 
lidar com projetos mais complexos.

“Com apoio dos líderes, queremos 
aprofundar nosso compromisso com as 
funções da empresa para implementar e 
dirigir uma mudança cultural. nossa 
melhoria em eficiência e competitividade 
pode contribuir grandemente para 
reforçar a imagem da Shell como a 
parceira preferida”, diz Pearson.  

melhoria 
contínua

oS PrincíPioS lean oferecem ferramentaS  
Que noS ajudam a identificar, claSSificar 
e eliminar deSPerdícioS em noSSoS ProceSSoS

mark PearSon, líder de ServiçoS oPeracionaiS da Shell
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em 2012, Será PoSSível Produzir  
207 milhõeS de litroS de lubrificanteS 
e economizar QuaSe uS$ 12 milhõeS

18

 levantamento feito pela fundação dom 
Cabral aponta que as empresas brasileiras 
perdem US$ 80 bilhões por ano com os 
gargalos logísticos nacionais. Esse valor 
equivale a nada menos que 4% do  
Produto Interno Bruto (PIB).

Entre os principais problemas causados 
pela deficiência na área de transportes, 
estão os atrasos nas entregas e a 
limitação da capacidade produtiva. 
atento a esses empecilhos, o setor de 
downstream da Shell aplica os princípios 
do lean para minimizar as carências de 
infraestrutura do país.

lubrificantes

na fábrica de lubrificantes, os líderes 
locais mapearam a produção e 
encontraram 50 oportunidades de 
redução de custos. Este ano, será  
possível produzir 207 milhões de  
litros de lubrificantes e economizar  
US$ 11,7 milhões. Para 2013, a meta  
é poupar US$ 18 milhões.

“a partir do engajamento das lideranças, toda a 
organização é mobilizada. Começamos com sete 
projetos em 2011, e, conforme as pessoas 
entendiam a importância e o objetivo da 
iniciativa, as oportunidades se multiplicavam”, 
explica Renato Rodrigues, diretor de Projetos de 
downstream da Shell Brasil.

processos

Com média anual de crescimento de 15% em 
lubrificantes no Brasil, a Shell é a maior empresa do 
setor no mundo desde 2005, segundo a consultoria 
kline & Company. Para atender ao mercado 
nacional, a empresa reviu processos internos desde 
a fase de fabricação até o marketing. Os primeiros 
passos foram: reorganizar o estoque de materiais e 
ter maior controle da produtividade diária e dos 
gastos, para evitar desperdícios.

“O lean vem ao encontro de todas as nossas 
necessidades atuais para atendermos melhor aos 
revendedores. Com as mudanças, seremos mais 
precisos nos prazos de entrega e teremos produtos 
com mais qualidade”, afirma Eduardo Gonçalves, 
gerente da fábrica de lubrificantes.

melhoria Para novoS negócioS

Capa
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o lean vem ao 
encontro de  
todaS aS noSSaS 
neceSSidadeS atuaiS 
Para atendermoS 
melhor oS 
revendedoreS. 

integrante do primeiro grupo lean Practitioner no brasil, o 
gerente de categoria ezequiel aguiar – com o apoio de fábio 
gaspar, isabel mendes, caroline becker e daniel ribeiro – foi 
responsável pela transferência do armazém que atende à fPSo 
(floating Production Storage and offloading) fluminense do rio 
de janeiro para o espírito Santo, em 2012. com essa ação, a 
Shell economizará uS$ 760 mil por ano.

até então, os materiais que atendiam à fPSo fluminense eram 
estocados em niterói (rj), que fica a cerca de 500 km do porto 
utilizado pela Shell no litoral capixaba, para atender às 
necessidades operacionais das plataformas offshore. com essa 
mudança, em um ano, será possível reduzir os gastos com custos 
de armazém, impostos intermunicipais, transporte de material e 
300 horas que seriam usadas na emissão de notas fiscais. 

“com o trabalho em equipe, aumentamos o tempo de resposta 
em situações de emergência, tornamos os processos mais 
rápidos e eficientes e diminuímos as emissões de poluentes em 
95%, beneficiando o meio ambiente”, afirma aguiar.

um caSo de SuceSSo

exemplos

O esforço para a redução de custos 
incluiu também as fórmulas químicas 
usadas na fabricação de lubrificantes. 
Combinando diferentes proporções de 
óleo básico e aditivos, o setor encontrou 
soluções mais baratas, mas manteve 
sempre os altos padrões de qualidade e 
performance atestadas pelo Grupo Shell. 

adriano Bello, gerente de Planejamento, 
afirma que o objetivo é usar durante a 
fabricação fórmulas mais econômicas, 
previamente aprovadas, o que deve gerar 
uma  economia de US$ 3 milhões em um 
ano. “a flexibilidade das fórmulas garante 
a produção com alta qualidade, 
independentemente das variações do 
mercado de insumos”, assegura.

Entre a fabricação de um lubrificante e 
outro, o Óleo Industrial Básico (OIB) é 
gerado no processo de limpeza das linhas 
de produção para garantir os altos padrões 
de qualidade nos produtos Shell, em um 

processo chamado de flushing. Pelo baixo 
valor de venda, nasceu o projeto para 
reaproveitamento do resíduo, com meta de 
economia de US$ 1,2 milhão por ano. 

“além de reduzir custos, essa iniciativa 
está alinhada aos princípios de 
Sustentabilidade e de Excelência de 
Produção da fábrica”, afirma Simone 
ferreira, gerente de técnica.

Em parceria com os revendedores,  
a entrega nos pontos de venda passou a 
ser feita pelos distribuidores que buscam 
os produtos na fábrica com caminhões 
próprios. agora, dois mil pontos de 
entrega são atendidos pelos 
fornecedores, o que reduziu os gastos  
em US$ 2 milhões já em 2012. 

“Com essas alterações, o cliente compra 
produtos com a qualidade Shell, custo 
reduzido e a certeza de que escolheu uma 
empresa preocupada com a otimização dos 
recursos e dos processos de fabricação”, 
conclui Renato Rodrigues.  

eduardo gonçalveS, gerente  
da fábrica de lubrificanteS

shell World brasil | NoTíCiaS Shell 

19



o que significa exatamente a 
expressão “tecnologia móvel”?

a tecnologia conhecida como móvel, 
que não é nova, refere-se normalmente 
a dispositivos como celulares, 
smartphones e tablets. a mudança nos 
últimos anos deve-se a duas grandes 
transformações: a popularização dos 
smartphones e a diminuição dos preços 
de planos ilimitados de dados. 

Os smartphones atraem cada vez mais 
pessoas que procuram aparelhos com 
um bom navegador de internet para 
fazer downloads de seus aplicativos 
favoritos. Já os planos de dados 
ilimitados permitem que os usuários se 
conectem à internet pelos seus 
celulares quase constantemente.  
Esse fato abre uma miríade de 
oportunidades para o mercado  
móvel, assim como para a Shell.

Como a tecnologia móvel pode 
ajudar a Shell a se tornar mais 
inovadora e competitiva?

a inovação nos permitirá atender aos 
nossos stakeholders de forma muito 
mais rápida e personalizada. Por isso, 
a mobilidade vem ganhando 
destaque entre as atividades digitais 
da Shell. Em 2011, criamos o Centro 
de Competência Móvel com o 
objetivo de desenvolver novas 
tecnologias em todo o grupo.

o acesso às redes sociais por 
meio de celulares aumentou 
rapidamente nos últimos meses. 
Como isso pode beneficiar a 
comunicação corporativa? 

quando se analisa o facebook, por 
exemplo, percebe-se que no futuro eles 
darão enfoque aos serviços móveis. Isso 
não é  exclusividade dessa rede social. 
Mundialmente, sabe-se que os usuários 
passam a maior parte do tempo 
interagindo com os próprios contatos em 
mídias sociais e compartilhando vídeos, 
jogos, e-mails e mensagens de texto.  
tudo pelo celular.

Pensando no desenvolvimento de novas 
ferramentas, nossa equipe define e 
fornece ações nas mídias sociais para 
melhorar a comunicação da Shell com os 
usuários. O objetivo é nos certificar de 
que nossas atividades móveis não 
somente estão alinhadas às de mídia 
social em todas as áreas da Shell  
como também oferecem suporte e criam 
sinergias entre elas.

você pode adiantar algum 
exemplo de projeto móvel?

desenvolvemos várias atividades no ano 
passado. a segunda versão de muitos 
aplicativos já é um grande passo e 
trabalharemos para a melhoria contínua 
dos softwares que já lançamos. não 
ficaremos parados. 

Criamos, por exemplo, o aplicativo 
Motorist, que já existe em 15 países e 
logo será lançado em mais 104. O 
grande diferencial é que ele pode ser 
usado tanto em iOS (sistema operacional 
do iPhone) quanto em telefones com 
sistema android. O aplicativo Inside 
Energy para iPad e a nossa revista digital 
interativa são outros exemplos que refletem 
o compromisso com a inovação que 
temos na Shell. 

nas últimas duas décadas, a 
tecnologia deixou de ser um 
desejo para se tornar uma 
necessidade. em 2011,  
por exemplo, mais de  
240 milhões de celulares e 
800 mil tablets foram 
vendidos no brasil. muito 
além do impacto no mercado, 
as novas tendências estão 
transformando profundamente 
as relações sociais e 
consolidando  a cultura  
da conectividade total.  

reconhecida mundialmente 
por valorizar a inovação, a 
Shell está criando aplicativos 
e versões especiais dos seus 
sites corporativos para 
dispositivos móveis. o 
diretor de desenvolvimento 
digital e membro do centro 
móvel de competência da 
Shell, ricardo carvalho, 
explica como a empresa vem 
trabalhando para aproveitar 
ao máximo as novas 
tendências tecnológicas. 

COnECtIvIdadE tOtal
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COnECtIvIdadE tOtal

em 2011, mais de 240 milhões de 
celUlares e 800 mil tablets Foram 
Vendidos no brasil.

o que podemos esperar para os 
próximos anos? Como essas 
novidades podem impactar na 
maneira como usamos tecnologia 
móvel na empresa?

fazer previsões para a área pode ser algo 
perigoso, já que tudo muda muito rápido. 
Particularmente, creio que os tablets 
ganharão mais espaço no mercado este 
ano. O movimento deve impactar não só 
nas vendas do iPad, mas nos aparelhos 
com sistema android, como o amazon 
kindle fire. Isso significa maior 
complexidade para os desenvolvimentos 
móveis da Shell na área de tablets.

acredito também que a tecnologia 
near field Communications (nfC, 
Comunicação Próxima ao Campo, em 
português) seja iniciada este ano de 
maneira mais ampla nos novos 
smartphones e, talvez, defina um 
acordo sobre padrões. Sem entrar em 
detalhes técnicos, a nfC é uma 
tecnologia já usada em alguns 
aparelhos e logo será expandida para 
mais modelos. Possivelmente, permitirá 
aos usuários efetuarem pagamentos 
com um simples toque na tela. 

além disso, os sites habilitados para 
mobilidade vão se tornar uma norma 

para as empresas. Certamente espero 
continuar trabalhando com isso. a própria 
Shell teve um grande aumento no tráfego 
móvel nos últimos dois anos e, somente nos 
EUa, foi verificado crescimento de cerca de 
20% no período. 

Conheça aplicativos da Shell e os 
sites voltados à mobilidade em 
www.shell.com/home/content/footer/
about_this_site/mobile_apps 

a inovação noS Permitirá  
atender aoS noSSoS stakeholders 
de forma muito maiS ráPida  
e PerSonalizada.

ricardo carvalho, diretor de deSenvolvimento digital
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Reconhecido por sua força cultural, o Brasil vive o 
renascimento da produção cinematográfica nacional.  
Os sucessos de bilheteria e os aplausos recebidos nos 
festivais internacionais contrastam, no entanto, com a 
dificuldade de acesso de grande parte da população à 
sétima arte. de acordo com estudo publicado em 2011 
pela agência nacional de Cinema (ancine), 93% dos 
municípios brasileiros não têm salas de cinema.  

Para contribuir com a democratização do acesso ao 
cinema, há dois anos a Shell patrocina o projeto Curta 
na Praça. a iniciativa oferece aos moradores de 
cidades do Rio de Janeiro e, pela primeira vez, do 
Espírito Santo a oportunidade de assistir a produções 
nacionais gratuitamente. 

na edição 2012, realizada entre os dias 19 de maio  
e 8 de julho, oito municípios viram suas tradicionais 
praças transformarem-se em salas de cinema a céu 
aberto. O projeto visitou Itapemirim, Guarapari e vitória 
– no Espírito Santo – Macaé, Campos, Cabo frio,  
São francisco de Itabapoana e Búzios – no Rio de 
Janeiro – e exibiu 24 curtas-metragens brasileiros 
premiados no Brasil e no exterior. 

“Mesmo nas grandes cidades, nem todos têm dinheiro  
ou hábito de ir ao cinema. O Curta na Praça facilita 
esse caminho: famílias ocupam as praças buscando 
entretenimento e cultura. Os filmes mostram a 
diversidade do cinema e todos os sotaques do Brasil”, 
afirma Juliana teixeira, produtora do projeto.

Para que o clima do cinema fique completo, o Curta na 
Praça distribui refrigerante e pipoca durante as exibições. 
“Soube do programa pelo jornal e fiquei curioso.  
Esta é a primeira vez em que minha filha assiste  
a um curta-metragem. Ela gostou tanto que já pediu  
para voltarmos”, conta Paulo César, pai de letícia,  
4 anos, e morador de Campos (RJ). 

acesso

além de levar cultura aos moradores das cidades por 
onde passa, o Curta na Praça ajuda a gerar empregos. 
O programa contrata, em média, 20 pessoas para 
montar a infraestrutura: desde a pré-produção e 
divulgação até a montagem e desmontagem da estrutura 
das exibições. tudo é feito com mão de obra local. 

Projeto cUrta na Praça leVa a emoção dos cUrtas-metraGens  
nacionais Pelo brasil

CulTuRa
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leíse duarte, gerente de Investimentos Sociais da Shell, destaca a 
importância de democratizar o acesso ao cinema.“Para muita gente, 
essa iniciativa é a primeira oportunidade de assistir a um filme na 
telona. É muito emocionante ver o encanto nos olhos dessas pessoas”.

após as sessões, os espectadores concorrem a prêmios, debatem 
com atores e diretores dos filmes e elegem o curta-metragem 
preferido. antes de terminar a exibição, thaís Siqueira, de 12 anos, 
já havia escolhido o melhor curta: “Gostei de todos, mas ‘Cores e 
Botas’ trouxe uma mensagem muito legal de uma menina que busca 
um sonho para ser feliz”, deslumbra-se. Ela gostou tanto do projeto 
que convidou toda a família a participar.  

01: Público comparece em peso às sessões do Curta na Praça

02: Em São francisco do Itabapoana (RJ),  
casal aproveita os curtas-metragens

03: ao lado do pai Paulo César, letícia acompanha 
atentamente os curtas e a palestra 

04: Em Campos (RJ), thaís levou toda a família para  
assistir ao Curta na Praça pela primeira vez

23

juliana teixeira, Produtora

com o curta na Praça, 
famíliaS ocuPam aS 
PraçaS daS cidadeS em 
buSca de entretenimento 
e cultura.

com média de 600 PeSSoaS Por 
SeSSão, o SuceSSo de Público é Prova 
da Qualidade do Projeto. eSte ano, 
cerca de 20 mil PeSSoaS aSSiStiram 
aoS filmeS naS oito cidadeS Por onde 
o curta na Praça PaSSou, SuPerando 
oS 12 mil eSPectadoreS de 2011. 
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desaFio  
sob a ÁGUa

TeCNologia
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nunca o discurso de que o Brasil é  
um mercado estratégico para a Shell, 
proferido pelo presidente andré  
araujo, fez tanto sentido. dois 
importantes projetos da empresa no 
país – BC-10, na Bacia de Campos,  
e BMS-54, na Bacia de Santos – estão 
entrando em etapa crucial, com boas 
perspectivas para as atividades de 
exploração e produção.

Já iniciada, a fase 2 de BC-10 (Parque 
das Conchas), no litoral do Espírito 
Santo, apresenta uma série de desafios 
tecnológicos a ser superados pela 
equipe da petroleira. 

“a combinação de águas profundas e óleo 
pesado impõe significativos desafios na 
produção. Para vencê-los, trabalhamos com 
a separação multifase e a tecnologia de 
bombeamento, que auxiliam o fluxo de 
óleo do poço até a unidade de produção”, 
explica o gerente de desenvolvimento de 
BC-10, albert Paardekam.

Para compensar a baixa pressão do 
reservatório, a Shell planeja injetar 
diariamente 50 mil barris de água e 
utilizar bombas centrífugas submersas 
de 1.500 cavalos de potência em 
quatro estações modulares de impulsão 
no fundo do mar.

a nova fase de desenvolvimento é 
voltada ao reservatório de argonauta 
O-norte, que deverá iniciar a produção 
no fim de 2013. O campo será 
interligado à fPSO Espírito Santo, em 
operação desde julho de 2009, 
quando foi iniciada a produção nos 
campos de Ostra, argonauta B-Oeste  
e abalone. a fase 2 será composta de 
11 poços – sete de produção e quatro 
de injeção de água.

a perfuração dos poços será feita pelo 
navio-sonda Bully II, da empresa 
noble, construído no estaleiro keppel, 
em Cingapura. localizados em águas 
profundas, os poços estão situados 
entre 8 km e 10 km de distância da 
fPSO Espírito Santo, a uma lâmina 
d’água de 1,8 km.

O sistema de produção da fase 2 
incluirá  dois manifolds (sistema de 
movimentação de fluidos), um sistema 
de elevação artificial com quatro 
bombas elétricas submarinas, 45 km  
de dutos rígidos e 25 km de cabos 
umbilicais eletro-hidráulicos. 

de acordo com Paardekam, a mesma 
tecnologia desenvolvida e aplicada na 
fase 1 – que recebeu, em 2011, o 
prêmio IPtC por Excelência na 
Integração de tecnologias – será  
aplicada na fase 2.  

dois importantes projetos da Shell Brasil – a segunda fase 
de BC-10 e o início da exploração de BMS-54 – entram 
em fase decisiva, com aposta na inovação e na tecnologia

Sem tecnologia, inovação e talento  
daS PeSSoaS, não Seria PoSSível Produzir  
de forma eficiente, Segura e econômica.

albert Paardekam, gerente de deSenvolvimento de bc-10
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a Shell também fincou os pés  
no pré-sal da bacia de Santos. a 
empresa é a primeira e única 
petroleira estrangeira, na condição 
de operadora, a iniciar a exploração 
na nova fronteira. os testes no poço 
de gato do mato, em bmS-54, com 
a sonda noble clyde boudreaux 
começaram em outubro de 2011 e 
terminaram em julho de 2012, em 
parceria com a petroleira francesa 
total, que detém 20% na concessão.

a 200 km da costa do rio de 
janeiro, bmS-54 traz excelentes 
perspectivas para a Shell com óleo 
leve, de acordo com o gerente de 
desenvolvimento do projeto,  
david reid. “estamos muito 
entusiasmados com o que temos 
observado até agora. chegou a 
hora de analisar os dados obtidos 
para decidirmos os próximos 
passos e determinar os potenciais 
de investimento e desenvolvimento 
do bloco”, adianta o executivo.

Situada a cerca de 2 km da lâmina 
d’água, bmS-54 já recebeu mais de 
uS$ 500 milhões de investimentos 
desde o início de seu 
desenvolvimento, com a perfuração 
de um poço descobridor, um de 
exploração, um de avaliação e outro 
de testes em águas profundas.

embora a exploração do pré-sal no 
brasil ainda esteja começando, reid 
destaca a experiência adquirida 
pela Shell no mundo. a empresa, 
que já desenvolve projetos similares 
no golfo do méxico e no reino 
unido, agregou conhecimento à 

equipe brasileira. “estamos 
aprendendo bastante juntos. 
temos um time composto por 50% 
de brasileiros em terra para 
conduzir a exploração”, destaca 
o gerente. na parte offshore, essa 
parcela de equipe nacional é 
ainda maior: chega a 80%.

a sintonia da equipe está refletida 
no bom desempenho da condução 
do projeto e também na meta de 
zero acidente observada desde o 
início do trabalho. “em bmS-54, 
não tivemos nenhuma ocorrência 
e conseguimos atingir o gol zero 
em um ambiente com condições 
extremas”, comemora. a sonda 
da noble atingiu uma 
profundidade de mais de 5 km 
abaixo do fundo do mar, onde  
a formação geológica apresenta 
alta pressão.

o executivo também aponta a 
segurança como um item  
prioritário e que faz parte da  
cultura organizacional da Shell. 
“orientamos sempre todas as 
equipes a colocar a segurança  
em primeiro lugar. não há  
problema em adiar algum  
prazo, por exemplo, se estamos  
nos resguardando para evitar 
acidentes. o que não queremos  
é ter algum dano às pessoas  
ou ao meio ambiente. este é  
um empreendimento muito 
importante para a Shell e vamos 
continuar trabalhando a passos 
largos para levar esse projeto 
adiante”, reforça reid.

Vista aérea da FPso Fluminense, 
na bacia de campos

no caminho, o Pré-Sal
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inovação sísmica

Para controlar o fluxo de óleo e água de 
maneira ainda mais precisa, no Parque 
das Conchas, a Shell vai instalar um 
sistema de monitoramento sísmico 
permanente em águas profundas no 
campo argonauta O-norte. É a primeira 
vez em que a tecnologia de sísmica 4d  
é utilizada no Brasil nessa profundidade 
e para essa escala de produção.

normalmente, o monitoramento sísmico 
do reservatório é realizado em 
campanhas com embarcações 
específicas. de forma inédita, a 
empresa instalará cabos no fundo  
do mar, na área do reservatório,  
para que, a qualquer momento,  
novos dados possam ser recolhidos  
e enviados à plataforma. 

a tecnologia permite, também, monitorar  
o movimento dos fluidos e oferecem 
informações valiosas sobre a movimentação 
do óleo e da água para engenheiros e 
geólogos. Baseada nesses dados, a Shell 
pretende medir tanto a quantidade de óleo 
que está sendo retirada quanto a que ainda 
resta. Com essas informações, a empresa 
pode identificar o comportamento da água 
injetada no reservatório e avaliar com maior 
precisão o volume de hidrocarbonetos que 
ainda pode ser recuperado.

O gerente de desenvolvimento de 
BC-10, albert Paardekam, ressalta que  
o sistema dará eficiência à operação. 
“Precisamos de um fluxo constante de 
informação. adicionalmente, contratar 
barcos de sísmica todo o tempo pode 
ser ineficaz e caro”, explica o executivo.

O projeto inclui ainda a instalação, no 
primeiro semestre de 2013, de 14 
cabos de 400 metros cada, com 
sensores posicionados a cada 100 
metros em uma área de 28 km². 

“Sem tecnologia, inovação e talento 
das pessoas, não seria possível produzir 
de forma eficiente, segura e econômica 
em BC-10. Os reservatórios brasileiros 
em águas profundas, com óleo pesado 
e baixa pressão, são desafiadores”, 
argumenta Paardekam. 
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e como fica a indústria do 
petróleo nesse cenário? 

Inicialmente devem ser entendidos 
os benefícios que essa indústria 
pode trazer para a sociedade, 
que estão muito além da simples 
queima de um combustível fóssil 
não renovável. Representam 
progresso, desenvolvimento 
tecnológico e industrial, que 
resultam na geração de emprego 
e renda – inclusão social. 

Poucos segmentos da economia 
possuem cadeia de valor tão 
ampla e multidisciplinar, que 
envolva tantas vertentes do 
conhecimento. Por outro lado, 
trata-se de uma atividade 
potencialmente poluente e que 
produz um energético que é o 
campeão de emissão de  
CO2na atmosfera.

Hoje, precisamos do petróleo para 
sobreviver. todos os produtos são 
transportados pelo petróleo e 
praticamente tudo que a 
humanidade consome tem 
componentes vindos do petróleo.  
Salvo para alguns derivados, ainda 
não existem substitutos viáveis.

Mas, antes de caracterizar o 
petróleo como um mal necessário 
e usando os mesmos preceitos 
das nações Unidas, estamos 

diante de oportunidade única  
de buscar sustentabilidade 
através do petróleo.

do ponto de vista prático, todas as 
ações que devemos adotar para 
mitigar a parte nociva, quer seja na 
exploração e produção, quer seja 
no consumo, vão redundar em 
novas demandas de bens e 
serviços, de novas tecnologias,  
de novas especializações 
profissionais, enfim, em indutores 
do crescimento econômico que, 
adequadamente administrados, 
podem contribuir efetivamente para 
a melhoria das condições de vida 
do ser humano e para a redução 
dos riscos ambientais.

Esse é o caminho para chegarmos 
à Rio +40 com uma matriz 
energética equilibrada entre 
recursos finitos e renováveis,  
com o uso inteligente das fontes, 
hoje alternativas, mas que lá serão 
efetivas para os respectivos 
segmentos onde agreguem  
valor. naquele momento teremos 
dominado totalmente o uso do 
petróleo, passando a utilizá-lo  
com inteligência e parcimônia, 
deixando de lado práticas  
de estímulo ao consumo e o 
desperdício, ambos decorrentes 
de nossos atuais conceitos  
de status e de conforto. 

a indústria  
do Petróleo e a 
economia Verde 

“buscamos uma matriz 
energética equilibrada”

O PROGRaMa daS naçõES UnIdaS 
PaRa O MEIO aMBIEntE tRadUZ 
“ECOnOMIa vERdE” COMO MElHORIa 
daS COndIçõES dE vIda dO SER 
HUManO E REdUçãO dOS RISCOS 
aMBIEntaIS, SEndO POUCO IntEnSIva 
na qUEIMa dE CaRBOnO, EfICIEntE 
nO USO dOS RECURSOS natURaIS E 
PROMOtORa da InClUSãO SOCIal.

alBERtO MaCHadO nEtO – COORdEnadOR dO MBa GEStãO 
EM PEtRÓlEO E GáS da fGv E dIREtOR ExECUtIvO da aBIMaq 
PaRa O SEtOR dE PEtRÓlEO, GáS, BIOEnERGIa E PEtROqUÍMICa
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Vamos mais longe com  
um litro de combustíVel.

É fundamental aprender a utilizar a energia de forma mais eficiente. Por isso, há mais de 25 anos,  
a Shell Eco-Marathon, Maratona de Eficiência Energética, apoia pesquisadores do mundo todo  
que buscam formas de maximizar a economia de combustível. O atual recorde é de uma equipe  
que atingiu a inédita marca de 3.771 km percorridos com o equivalente a um litro de combustível. 
Ajudando os fabricantes de automóveis a produzir carros mais econômicos e eficientes,  
nós vamos contribuir para um futuro energético melhor.  
www.shell.com/vamosjuntos

Vamos Juntos.
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