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Na busca pelo gás 
Empresa investe em 
tecnologia e inicia projeto 
onshore na Bacia de São Francisco   
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Editorial
Presente no Brasil há 
98 anos, a Shell con-
sidera o país um dos 
mais importantes em 
sua estratégia global 
de crescimento. Para 
reforçar esse posicio-
namento, a empresa 

vem investindo fortemente em sua opera-
ção nacional e no relacionamento com 
seus grupos de interesse locais.

A edição 382 da Notícias Shell traz diversos 
exemplos da importância do Brasil para o 
Grupo. A matéria principal apresenta a 
primeira operação onshore da empresa no 
país, na parte mineira da Bacia do São 
Francisco. Apesar de estar ainda em fase de 
estudos de viabilidade, essa área tem 
potencial para se tornar um importante polo 
de produção de gás natural.

Globalmente, a empresa também vem 
desenvolvendo produtos e soluções 
inovadoras. Nos Estados Unidos, a empresa 
criou, por meio do projeto Kashagan, o 
Sensabot, um veículo operado remotamente 
capaz de realizar tarefas de manutenção e 
reparo em locais de difícil acesso ou de 
risco para seres humanos.

Já no Golfo do México, a Shell começou a 
utilizar novas técnicas de análise sísmica 
para avaliar com mais precisão o fundo dos 
oceanos, o que abre um leque de novas 
oportunidades, inclusive para a exploração 
do pré-sal brasileiro.

No campo dos negócios, a Shell Brasil 
Petróleo vem conseguindo resultados 
importantes. A companhia lançou dois 
novos lubrifi cantes: o Shell Helix HX6 Flex e 
o Ultra E, que prometem economia, proteção 
e efi ciência para os motores.

Boa leitura!
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  glossário: a expressão upstream abrange 
as atividades de exploração, desenvolvi-
mento e produção de petróleo, gás natural 
liquefeito e monetização de gás. já downs-
tream se refere às áreas envolvidas com 
transporte, distribuição e comercialização 
de produtos à base de petróleo para uso 
industrial e de transporte. o termo offshore 
refere-se, por sua vez, às atividades desen-
volvidas em ambiente marítimo.

  os artigos assinados e os conceitos emitidos 
por terceiros não expressam, necessariamen-
te, a opinião da shell Brasil ltda. as compa-
nhias shell têm diferentes identidades, mas 
nesta publicação as expressões genéricas 
“shell”, “grupo shell” e “grupo de compa-
nhias royal dutch/shell” são utilizadas, às 
vezes, por conveniência, no contexto em que 
se faz referência em geral às companhias do 
grupo royal dutch/shell. essas expressões 
são também usadas quando não tem sentido 
identifi car uma companhia em particular ou 
um grupo de companhias.
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1 milhão de clientes comgás
jovens empreendedores • cuidado com o coração

Em comemoração ao Dia Mundial do 
Coração   (30 de maio), a Shell promoveu 
uma ação para conscientizar os funcionários 
da importância de cuidar da saúde e de 
manter a qualidade de vida. A iniciativa 
faz parte do Programa Viva Bem/Be Well e 
aconteceu no dia 13 de junho. 

“Nossa intenção era fazer os funcionários 
refletirem sobre a saúde e por isso elaboramos 
uma apresentação diferente com atores vestidos 
de coração. O feedback foi positivo e estamos 
planejando expandir a campanha”, afirmou 

uma das idealizadoras do projeto e técnica de 
Segurança do Trabalho Adriana Gonzaga. 

Todos os funcionários foram convidados a 
participar do projeto, inclusive os expatriados, 
que assistiram a sessões especiais em inglês. No 
mesmo dia, foi enviado um e-mail  com o objetivo 
de alertar sobre as doenças cardiovasculares 
e, principalmente, ensinar a preveni-las. A 
mensagem informava sobre a necessidade de 
levar uma vida saudável a partir de uma boa 
alimentação, da prática de exercícios e da 
abstinência ao cigarro e bebidas alcoólicas.  

JoGo 
RÁPiDo

Comgás alcança 1 milhão de clientes

Campanha incentiva cuidado com o coração 

A Companhia de Gás de São Paulo, 
Comgás, ultrapassou a marca de 1 
milhão de clientes conectados à sua 
rede de distribuição de gás natural 
canalizado. Para celebrar, a Comgás 
realizou no dia 30 de maio um evento em 
sua sede operacional no Brás, em São 
Paulo. O evento contou com a presença 
do presidente da Shell, André Araujo.

A privatização da Comgás aconteceu 
em 1999, quando foi adquirida pelo 
Grupo BG e pela Shell. Em 12 anos, 
mais que triplicou o número de clientes, 
passando de 290 mil para 1 milhão. 
Além disso, expandiu sua rede em mais 
de 4,5 mil km, em um total de 7 mil 
km de redes de gás, e mais de R$ 3,6 
bilhões investidos para ampliar e renovar 
o serviço em sua área de concessão.

Para André Araujo, a expansão da 
Comgás é uma união de forças. “Todo 
esse crescimento só foi possível graças à 

dedicação dos funcionários e contratados 
da empresa, e à clara regulação imposta 
pelo Estado de São Paulo que, ao mesmo 
tempo em que defende os interesses do 
consumidor, provê os meios e incentivos 
para o investimento.”

Segundo Marcus Bonini, diretor de 
Expansão, Marketing e Relacionamento 
com o Cliente da Comgás, o futuro 
é promissor para a empresa. “Essa 
conquista demonstra que estamos na 
direção certa. Queremos desenvolver 

o mercado para receber toda oferta 
de gás que teremos nos próximos 
anos”, explicou.

Assim como na Shell Brasil Petróleo, 
a segurança dos trabalhadores e da 
própria rede de distribuição também é 
uma preocupação da Comgás. A Shell 
continua encorajando a constante busca 
do ideal de zero acidentes e acredita que 
o gás natural é uma ponte para um futuro 
energético de baixo carbono e parte 
central do cenário energético atual.

Shell e Comgás celebram a marca de 1 milhão de clientes
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Conheça os empreendimentos certificados
• Na fronteira
Confecção de roupas e acessórios para o 
segmento de esportes e aventura.

• tiane festas 
Design de bolos e doces criativos e com 
receitas inovadoras.

• a feira
Criação e customização de joias de prata.

jovens empreendedores e sustentáveis
Depois de concluírem todas as etapas do Programa Shell 
Iniciativa Jovem, seis empresas que participaram da edição 
de 2010 receberam no dia 18 de julho, no Rio de Janeiro, o 
selo “Empreendimento Sustentável”. Os negócios foram 
certificados por adotarem práticas de redução dos impactos 
ambientais e, agora, integram a Rede de Empreendimentos 
Sustentáveis Iniciativa Jovem. 

Segundo a assessora de Performace Social da Shell e 
coordenadora do projeto, Leíse Duarte, fazer parte da Rede 
é uma chancela importante para quem está começando. 
“Com esse certificado, os negócios agregam valores de 
sustentabilidade aos seus produtos e serviços, e ganham 
força e credibilidade no mercado”, afirma. 

Para os jovens empreendedores, essa é a hora de encarar os 
desafios do mundo dos negócios. “Agora começamos uma 
nova etapa. Todo o apoio recebido contribuiu para que 
desenvolvêssemos nossos negócios e passássemos de 
empreendedores a empresários”, comemora Julia Vidal, 
estilista e dona da grife afro-brasileira que leva seu nome. 

A entrega do selo teve a participação de antigos integrantes 
da Rede, aprovados em edições anteriores, e de 
colaboradores do programa. Os jovens assistiram a um 
vídeo institucional com o presidente da Shell, André Araujo. 
“O projeto Iniciativa Jovem busca canalizar as energias do 
jovem e sua criatividade em benefício de uma sociedade 
melhor”, afirmou o presidente.

Os representantes das empresas certificadas com o selo  
“Empreendimento Sustentável” 

• Moleque Mateiro
Educação ambiental e responsabilidade social  
para crianças e jovens estudantes. 

• Mapinguari Drums
Loja virtual especializada em instrumentos musicais  
de percussão, fabricados por artesãos. 

• Julia vidal 
Criações de roupas e acessórios com conceito afro-brasileiro.
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São Francisco de Itabapoana foi uma das cidades que receberam o projeto Curta na Praça 

Projeto organiza 
exibição de curtas 
para 12 mil 
espectadores de 
cinco cidades do 
interior do estado  
do Rio de Janeiro

cULtURa

shell leva o  
cinema para a praça 

Com os olhos fixos no telão, a comer-
ciante aposentada Cecília Conceição 
Nogueira, 53 anos, assistiu, pela pri-
meira vez, um curta-metragem. E não 
foi em uma sala de cinema, mas na 
praça da cidade de São João da Bar-
ra, interior do Rio de Janeiro.

Assim como ela, moradores de outras 
quatro cidades receberam o projeto 
Curta na Praça, iniciativa patrocinada 
pela Shell Brasil Petróleo. 

Entre os dias 21 de maio e 29 de 
junho, 26 curtas-metragens nacio-
nais de animação, ficção e docu-
mentário foram exibidos em praças 
públicas de Macaé, Búzios, Cabo 
Frio, São Francisco de Itabapoana e 
São João da Barra. 

Dona Cecília adorou o evento: “Temos 
poucas opções de lazer e cultura. Não 
temos condições de gastar cerca de 
R$ 30,00 por pessoa para ir ao cine-
ma em Campos”, explicou.   

O Curta na Praça recebeu 12 mil 
espectadores em dez dias de exibi-
ção. Em São Francisco de Itabapoa-
na, por exemplo, o público chegou a 
2,5 mil pessoas, um recorde. 

Em São João da Barra, mais de 1,2 mil 
pessoas assistiram a 12 curtas-metra-
gens brasileiros selecionados espe-
cialmente para os moradores, que 
comemoravam os 161 anos da eleva-
ção do local à categoria de cidade. 

Na abertura, o secretário de Cultura e 
Educação, Antônio Lopes Neves, agrade-
ceu aos organizadores do projeto: “Sou 
grato pela escolha da cidade. Ficamos 
muito satisfeitos por termos sido agracia-
dos com essa iniciativa tão importante”.  

O Curta na Praça tem como objetivo 
levar o cinema a lugares onde essa cul-
tura é pouco difundida. “Queremos 
democratizar o cinema brasileiro. 
Nossa proposta é atuar no acesso e na 
formação de público, disseminando 
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shell leva o  
cinema para a praça 

É a oportunidade de
fazer parte do maior negócio global 
voltado para Clientes Comerciais 
e Lubrificantes ”

muito bem o projeto”, afirmou a produ-
tora do evento, Juliana Teixeira.

Mais do que levar cultura para essas 
cidades, o projeto tornou-se um incen-
tivo também para produtores e cine-
astas. Os curtas-metragens, atual-
mente restritos a um público 
específico, têm a oportunidade de ser 
vistos, em uma única noite, por  
cerca de mil pessoas.    

“A produção brasileira está crescen-
do e através do projeto divulgamos os 
curtas-metragens, que geralmente 
estão limitados a festivais. Como têm 
duração menor, podemos exibir mais 
de um filme por sessão”, afirmou a 
responsável por Investimentos Sociais 
da Shell Brasil Petróleo, Leíse Duarte.

organização

Para oferecer ao público um evento de 
qualidade, cerca de 40 pessoas, entre 
funcionários e colaboradores locais, 
trabalharam durante as semanas que 
antecederam as exibições para divul-
gar o projeto na região.

“O projeto sempre procura absorver o 
maior número possível de mão de 
obra da própria cidade. Assim valori-
zamos o trabalho das pessoas da 
comunidade que recebe o projeto, 
colaborando para o desenvolvimento 
local”, comentou Leíse.

Durante a organização, a equipe bus-
cou compreender e captar as caracte-
rísticas da população para oferecer 
um momento único às pessoas. A pro-
gramação dos eventos, por exemplo, 
é pensada exclusivamente de acordo 

com o perfil de cada cidade. Os títu-
los selecionados não possuem cenas 
de violência, sexo ou drogas, mas sim 
temas motivadores para crianças, 
jovens, adultos e idosos.

Os filmes exibidos são sempre de 
censura livre e escolhidos especial-
mente para que as plateias se identi-
fiquem com os personagens ou com 
os temas. Segundo os organizado-
res, a opção pelos curtas dinamiza 
as exibições e permite oferecer uma 
variedade maior de assuntos.

O projeto envolve ainda debates com 
atores e diretores dos curtas exibidos. 
Os atores Cláudio Mendes, Augusto 
Madeira, e os diretores Paola Barreto, 
Cavi Borges e Paulo Fontenele foram 
alguns dos participantes das rodadas 
interativas com as comunidades dessa 
edição do Curta na Praça.

Para Leíse Duarte, fazer com que os 
espectadores exponham suas opini-
ões é uma forma de promover uma 
participação mais ativa da comunida-
de no projeto. “É uma maneira de 
incentivar as pessoas a refletirem 
sobre o que elas acabaram de assistir. 
A plateia sai de uma postura passiva e 
passa a ser um ativo participante do 
Curta na Praça, interagindo com aque-
les que, de alguma forma, trabalha-
ram nas produções.”

A prova do sucesso está nos depoimen-
tos de quem participou. Como a docei-
ra Carina Carlos Moreira, de 32 anos, 
mãe de Vitória, de sete anos, e de 
Maria Eduarda, de nove. “É muito bom 
ver minhas filhas se divertindo de uma 
forma tão sadia”,  comentou Carina.

valores humanos”, informou a produ-
tora do projeto Juliana Teixeira.

Para Leíse Duarte, assessora de Investi-
mento Social da Shell, essa é uma manei-
ra de a empresa contribuir com o desen-
volvimento das cidades onde atua e 
beneficiar as comunidades próximas às 
atividades de produção da empresa. 
“Estamos apresentando filmes e curtas 
nacionais, uma forma de valorizarmos a 
nossa cultura e levar a arte para essas 
comunidades”, afirmou.

Projeto inovador

O Curta na Praça, que inicialmente 
era feito em comunidades carentes da 
cidade do Rio de Janeiro, expandiu o 
seu raio de ação nessa quarta edição, 
quando a Shell começou a patrocinar 
o projeto. “Graças a esse patrocínio, 
tivemos a oportunidade de ampliar e 
conhecer outras localidades e públi-
cos distintos. São cidades estratégi-
cas e que têm recebido e acolhido 
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Programa de comunicação fortalece o relacionamento com as comunidades

Fortalecimento 
do diálogo

coMUNicaÇÃo sociaL

A exploração de petróleo envolve 
mais do que a perfuração de poços e 
a instalação de imensas plataformas. 
Para manter sua atividade nos cam-
pos do Parque das Conchas, no Espí-
rito Santo, e em Bijupirá & Salema, no 
Rio de Janeiro, a Shell desenvolve 
programas de comunicação e educa-
ção ambiental como parte do proces-
so de licenciamento ambiental coor-
denado pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama).

 “Na primeira etapa do licenciamento, 
é preciso fazer uma análise do impac-
to ambiental e definir qual a área de 
influência como um todo. O manual do 
Ibama define regras como, no caso 
das plataformas, a localização da base 
de apoio. Se a base está em um deter-
minado município, pressupõe-se que 
aquelas operações vão  gerar impacto 
naquele local”, explica a responsável 
pela implementação dos projetos da 
Shell, Marcia Penna.

Com o objetivo de estabelecer um 
canal de comunicação com as comuni-
dades, a Shell Brasil Petróleo visita 
cidades dentro de sua área de influên-
cia com o Projeto de Comunicação 
Social (PCS). Em um PCS, a empresa 
deve esclarecer quais ações são exe-
cutadas por determinação da legisla-
ção ambiental e quais são apoiadas 
de forma voluntária; precisa informar 
sobre os empreendimentos sob sua res-
ponsabilidade em curso e quais ações 
são implementadas como forma de 
mitigar seus impactos. 

Além de conhecer as atividades realiza-
das pela empresa e as ações de mitiga-
ção desenvolvidas na região, a popula-
ção é informada sobre meio ambiente e 
legislação ambiental, sobretudo  no que 
diz respeito a arrecadação e aplicação 
dos royalties do petróleo, e pode ques-
tionar as ações conduzidas pela empre-
sa e propor alternativas.  

Desde 2010, o PCS já esteve em 
dez municípios e contou com a par-

ticipação de mais de 500 pessoas. 
Até o final do ano, mais três cidades 
devem ser visitadas.

o programa

Presente na Bacia de Campos des-
de 2003 com a exploração dos 
campos de Bijupirá & Salema, a 
Shell remodelou suas atividades 
junto às comunidades após o início 
da produção no Parque das Conchas,  

Comunidade pesqueira recebe material informativo sobre a operação da Shell em alto-mar
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Fortalecimento 
do diálogo

em julho de 2009. Desde então, a 
proposta aprovada pelo Ibama unifi-
ca os projetos sociais dos dois empre-
endimentos, uma vez que muitos dos 
municípios fazem parte da área de 
influência de ambos.

Segundo Marcia Penna, um dos princi-
pais desafios da implementação do 
PCS foi tratar dos temas de maneira 
atraente. “Normalmente, as pessoas 
imaginam uma reunião demorada, 
com uma apresentação de slides e 
alguém falando durante horas sobre 

assuntos extremamente técnicos. A 
nossa missão era criar um programa 
interessante e capaz de iniciar um rela-
cionamento de longo prazo, já que 
vamos produzir naquela região por 
aproximadamente 25 anos.”

Para atrair um número maior de parti-
cipantes para suas reuniões, a Shell 
passou a tratar dos temas delimitados 
pelo Ibama na forma de oficinas inte-
rativas. No começo de cada encontro, 
os participantes são reunidos para 
uma breve apresentação da empresa. 
Em seguida, o público é dividido e 
encaminhado para salas temáticas: 
meio ambiente, legislação e projetos 
de mitigação. A cada 30 minutos, há 
um rodízio até que, ao final, todos se 
reúnem novamente para a conclusão 
das explicações.

as oficinas interativas

Na oficina sobre meio ambiente, os par-
ticipantes aprendem sobre a biodiversi-
dade da Bacia de Campos. Em uma 
dinâmica de grupo, cada pessoa assume 
o papel de um dos agentes que compõem 
o cenário local, como animais e plantas, 
dizendo, em seguida, qual a importância 
daquele personagem para o equilíbrio 
da natureza. Exemplos de pequenas 
ações diárias para a preservação tam-
bém são compartilhados.

Já na sala sobre legislação, são abor-
dadas as etapas e as exigências legais 
para o licenciamento da exploração de 
petróleo. Nessa fase, os participantes 
têm a oportunidade de levantar dúvi-
das sobre ações da empresa e de deba-
ter os efeitos da atividade na região. 
Em geral, as perguntas mais comuns Comunidade pesqueira recebe material informativo sobre a operação da Shell em alto-mar

Durante as oficinas, o público conhece mais sobre a exploração de petróleo em águas profundas
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Projetos de mitigação 
 
Além do programa de comunicação social,  o Projeto de Educação Ambiental 
(PEA) é exemplo da interação com as comunidades. De acordo com a legis-
lação brasileira, as empresas devem selecionar um público-alvo e levar até 
ele informações sobre os impactos gerados pela exploração e produção de 
petróleo e ajudá-los a identificar e solucionar os problemas decorrentes dessas 
atividades. No caso da Shell, o PEA foi desenhado para trabalhar junto com 
as comunidades quilombolas que vivem na região da Bacia de Campos. 
 
Também de viés social, o Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores 
(PEAT) tem como objetivo garantir o bom desempenho ambiental da atividade 
a partir da educação e conscientização dos funcionários, embarcados e de 
apoio. O PEAT age de forma conjunta com o Projeto de Controle da Poluição 
(PCP), de viés mais técnico, no qual a empresa busca reduzir a geração de 
resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, utilizando proce-
dimentos de reciclagem, tratamento e disposição adequada na embarcação. 

No Programa de Monitoramento Ambiental (PMA), a Shell coleta amostras da 
água do mar nas proximidades de suas plataformas, que serão analisadas por 
laboratórios especializados. Os resultados são encaminhados para autorida-
des competentes para atestar a preservação da qualidade da água.

estão relacionadas à geração de 
empregos e à forma de aplicação do 
dinheiro obtido com os royalties.

Durante a oficina sobre projetos de 
mitigação, os participantes conhecem 
mais sobre as seis iniciativas do pro-
cesso de licenciamento ambiental 
(veja mais no box ao lado). “Falamos 
sobre a implementação de cada ação 
e sobre a forma na qual a indústria de 
petróleo impacta uma região, negati-
va e positivamente, como por meio de 
royalties e empregabilidade. A ideia é 
explicar os fundamentos às pessoas 
para que elas mesmas possam con-
cluir se a exploração de petróleo agre-
ga valor àquela localidade ou não”, 
esclarece Marcia.

a resposta da comunidade

Na opinião do representante da 
Associação de Comércio, Indústria e 
Pesquisa de Arraial do Cabo, Jorge 
Ferre, a visita do Projeto de Comuni-
cação Social tem contribuído para o 
esclarecimento dos impactos gera-
dos pela exploração de petróleo. 
“Quero congratular a Shell pela reu-
nião e pelo debate sobre as vanta-
gens e desvantagens dessa indústria. 
A dinâmica de grupo ajudou a enten-
der muito bem os benefícios de ser 
sustentável e de preservar o meio 
ambiente”, afirmou.

O representante da Cooperativa de 
Coleta e Reciclagem da Costa do Sol, 
Sérgio Carvalho, acredita que as 
empresas têm papel relevante na difu-
são do ideal de sustentabilidade. “A 
responsabilidade social dos grandes 
empreendimentos é muito importante, 

pois o meio ambiente está diretamen-
te ligado ao nosso futuro. A Shell 
deve continuar implementando sem-
pre esse trabalho.”

Já na visão da vice-presidente da 
Associação de Moradores da Praia de 
Santa Clara, no Espírito Santo, Enilce 
Gonçalves, o encontro leva à 
comunidade orientação sobre possíveis 
acidentes em alto-mar. “Essa reunião 
tem uma importância muito grande por 
trazer informações do empreendimento, 
como o local onde está localizado. Se 
acontecer algum problema, sabemos 
como poderemos ser atingidos e qual 
deverá ser nossa reação. É muito 
importante para a comunidade discutir 
suas dúvidas”, explicou.

Por determinação das regras brasileiras, 
embarcações não envolvidas no proces-
so exploratório, como as de pesca, 
devem respeitar uma área de 500 metros 
ao redor das plataformas. O respeito des-
sa norma exige atenção constante por 
parte dos pescadores e das empresas. 

Para Lúcia Brito de Campos, de Guaxin-
diba (RJ), a reunião permitiu aos pesca-
dores entender o motivo dessa exigência. 
“Ver a virada do navio, com seus 400 
metros de comprimento e os cabos exis-
tentes embaixo d’água, mostra por que 
eles não podem chegar mais perto. Você 
ouvir simplesmente que não pode se 
aproximar é uma proibição e não uma 
explicação. Agora todos entenderam e 
vai ser mais fácil cumprir essa regra.” 
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tEcNoLoGia

Para viabilizar a exploração em águas 
profundas a custos financeiros e am-
bientais reduzidos, a Shell utilizará, 
no campo de Prelude, Austrália, a 
primeira plataforma flutuante de gás 
natural liquefeito (FLNG) do mundo. 
A tecnologia permite produzir e lique-
fazer por resfriamento o gás natural 
de campos marítimos (offshore) na 
própria plataforma.

A Prelude FLNG será a maior pla-
taforma do mundo para operações  
offshore, com 488 metros de proa a 
popa e ficará ancorada no campo por 
25 anos. Quando estiver inteiramente 
equipada e com seus tanques de arma-
zenamento cheios, a embarcação vai 
pesar cerca de 600 mil toneladas — 
aproximadamente seis vezes mais do 
que o maior porta-aviões do mundo.

De acordo com o diretor executivo 
para a área internacional de ups-
tream da Shell, Malcolm Brinded, a 
tecnologia FLNG permitirá à Shell 
desenvolver campos offshore de gás 
que, de outra forma, seriam muito 
custosos. “Nossa decisão de seguir 

austrália terá 
primeira Flng

em frente com esse projeto é um ver-
dadeiro avanço na indústria de GNL, 
e proporcionará um significativo im-
pulso na busca por atender à cres-
cente demanda mundial por esse que 
é o mais limpo entre os combustíveis 
fósseis”, afirma Malcolm. 

A Royal Dutch Shell já detém 100% da 
concessão para exploração de Prelude, 
que estima-se ter três trilhões de pés cúbi-
cos de gás natural. 

Cerca de 110 mil barris de óleo equiva-
lente por dia da produção esperada do 
Prelude devem sustentar ao menos 5,3 
milhões de toneladas por ano (mtpa) 
dos líquidos, compreendendo 3,6 mtpa 
de GNL, 1,3 mtpa de condensado e 
0,4 mtpa de gás de petróleo liquefeito. 

A produção de GNL será feita a 
partir do descarregamento, na pla-
taforma, do gás resfriado a -162°C 
e com volume reduzido em 600 ve-
zes. Atualmente, a liquefação de gás 
extraído do mar envolve gasodutos, 
que o transportam até uma base em 
terra, onde acontece o processo.   

   
A tecnologia FLNG vai tornar viável 
explorar as reservas de gás a baixo 
custo e com impactos mínimos ao 
meio ambiente com o seu desenvolvi-
mento. Essa unidade de processamen-
to e liquefação de gás — localizada 
ao lado dos campos marítimos — eli-
mina a necessidade de plataformas 
de compressão de gás; extensos dutos 
submarinos até o continente; traba-
lhos perto da costa como dragagem 
e construção de cais; construção em 
terra como estradas, pátios para esto-
cagem e instalações para alojamento.

Comparação entre a FLNG e as 
construções mais altas do mundo
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sEGURaNÇa

segurança à frente  
das operações da shell 

Por trás de todas as atividades 
de Exploração e Produção, a 

preocupação com a segurança 
é um item fundamental. tanto 

nas operações offshore como em 
terra, a atenção aos treinamentos 

e aos procedimentos garante o 
bom desempenho da empresa e o 

respeito à legislação local. 
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Para atingir a meta  
de Zero Acidentes  
nas operações é  
preciso contar com  
um comportamento 
exemplar dos 
funcionários  
no dia a dia”

Um dos exemplos do investimento na 
área é o HUET (Helicopter Underwater 
Escape Training – treinamento para 
escape de helicóptero submerso). O 
curso tem como objetivo treinar passa-
geiros e tripulação de helicópteros 
para que estejam preparados para cui-
dar de si e de outros sobreviventes em 
caso de acidentes no mar, até o 
momento do resgate. 

O HUET é obrigatório para quem pre-
tende ir a bordo de uma instalação 
offshore. O presidente da Shell Brasil 
Petróleo, André Araujo, também teve de 
passar pelo curso em maio, antes de 
visitar a FPSO Fluminense. Segundo 
Araujo, “a segurança se aplica a todos, 
independentemente do nível funcional 
dentro da empresa. Todos precisam ter 
em mente a importância dessas ações 
para executar as operações de forma 
segura e orientar os funcionários para 
casos de emergência”. 

Esse treinamento tem duração de oito 
horas, entre teoria e prática, e o candi-
dato deve estar em boas condições 
físicas, comprovadas por atestado de 
saúde ocupacional (ASO), e ser consi-
derado capaz de executar os exercí-
cios e simulações previstos.

André Araujo lembra que, antes dele, 
o CEO da Royal Dutch Shell, Peter 
Voser, passou pelo mesmo treinamento 
há cerca de um ano. Para o presiden-
te, esse é um exemplo a ser seguido 
por todos os líderes. “Para atingir a 
meta de Zero Acidentes nas operações 
é preciso contar com um comporta-
mento exemplar dos funcionários no 
dia a dia; e isso só é possível se todos 
agirem de acordo com os procedimen-

tos ensinados nos cursos da Shell ao 
redor do mundo”, explica. 

Além do HUET, os funcionários devem 
fazer outros treinamentos de segurança 
individual. Um exemplo é o Curso Básico 
de Segurança em Plataforma (CBSP), vol-
tado para os que passam mais de 72h 
embarcados. Por meio de teoria e práti-
ca, os profissionais são preparados para 
situações de emergência de abandono.

“Dessa forma, é possível reduzir os ris-
cos a bordo de nossas instalações. 
Enquanto o HUET prepara para enfren-
tar acidentes com aeronaves, o CBSP 
tem como foco emergências em platafor-
mas”, completa Moisés Costa, gerente 
de Segurança Operacional da Shell.

andré araujo na fPso  
fluminense

No dia 12 de maio, a tripulação da 
FPSO Fluminense, localizada no campo 
de Bijupirá & Salema, recebeu a visita do 
presidente da Shell Brasil Petróleo, André 
Araujo, junto com Walter Baumgartner, 
gerente de Operações do Bijupirá & 
Salema, e Kent Stingl, vice-presidente de 
Produção e Desenvolvimento, e de John 
Myers, gerente de Operações da 
Modec. O objetivo da viagem foi conhe-
cer a operação e comemorar o recorde 
de oito anos de operação sem incidentes 
que acarretem perda de tempo.

Araujo começou o dia com o briefing 
obrigatório de segurança na plataforma, 
que traz instruções sobre como agir 
enquanto estiver a bordo. Logo depois, 
os executivos André Araujo e Kent Stingl 
passaram por mais um treinamento – o 
BBSM (Behavioral Based Safety Mana-
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Segurança se aplica  
a todos os níveis 
funcionais dentro 
da empresa” 

sEGURaNÇa

gement – Gerenciamento de Segurança 
Baseado no Comportamento), um siste-
ma por meio do qual funcionários obser-
vam uns aos outros durante uma tarefa. 

Após a sessão, observadores fazem uma 
avaliação do comportamento dos partici-
pantes. Utilizado na FPSO Fluminense 
desde 2006 com bons resultados, o 
BBSM tem como objetivo promover um 
ambiente de trabalho mais seguro. 

Após entender melhor as atividades exe-
cutadas e conhecer as instalações da 
embarcação, André parabenizou a 
equipe da FPSO pelo recorde. Desde 
que a plataforma veio de Cingapura, 
em 2003, não houve incidentes. Justa-
mente por esse motivo, Araujo reforçou 
a importância de manter o foco na ques-
tão, mesmo em se tratando de ativida-
des rotineiras na operação.

O presidente destacou ainda a impor-
tância do campo Bijupirá & Salema, 
que contribui com aproximadamente 
40% da receita das vendas de óleo cru, 
para o portfólio da Shell Brasil Petróleo. 
O vice-presidente Kent Stingl aprovei-
tou para anunciar os futuros projetos do 
campo, como o desenvolvimento de 
mais poços até 2012. Os novos inves-
timentos vão prolongar ainda mais a 
vida útil de Bijupirá & Salema, que 
deve continuar a produzir até 2018.

treinamento é essencial

Parte essencial da política de segu-
rança da Shell Brasil Petróleo, os 
exercícios simulados com as equipes 
de operação são realizados continua-
mente para que a empresa e seus fun-

cionários estejam preparados para 
responder às diversas situações de 
emergência que venham a ocorrer. 

De uma forma geral, os exercícios 
podem ser divididos em dois grandes 
grupos: aqueles em que a emergência 
pode ser gerenciada diretamente pelo 
pessoal a bordo da plataforma; e os que 
envolvem derramamento de óleo no 
mar. Quando acontece essa segunda 
situação, é necessária a atuação do 
time de resposta de terra, para a mobili-
zação de recursos externos. 

“Para garantir que todas as atividades da 
empresa e os funcionários diretamente 
ligados a elas estejam atentos aos proce-
dimentos de segurança, todas as novas 
unidades operacionais que começam a 
trabalhar para a Shell, seja de produção 
ou perfuração, são submetidas a um exer-
cício simulado de resposta a emergên-
cias”, destaca Anídio Corrêa, gerente de 
Meio Ambiente da Shell Brasil Petróleo. 

O cenário acidental hipotético desses 
exercícios varia: pode ser colisão de 
embarcações, queda de helicóptero, 
explosão, vazamento de gás tóxico, e 
ainda outras situações, com ou sem 
derramamento de óleo no mar.

Para Corrêa, os exercícios simulados 
de resposta a emergências são funda-
mentais para o planejamento das 
ações de resposta, identificação dos 
recursos necessários e treinamento 
das equipes operacionais. “É funda-
mental que se pense com antecedên-
cia as hipóteses acidentais que 
podem ocorrer durante o desenvolvi-
mento das atividades e quais as 
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O tabletop é um exercício onde 
não há mobilização real de recur-
sos. Tudo é teórico e a equipe de 
resposta é mobilizada para a 
sala de emergência, onde recebe 
os inputs da equipe que organi-
zou o exercício. No caso do exer-
cício full deployment, ocorre a 
real mobilização de recursos, 
incluindo barcos, helicópteros, 
barreiras, recolhedores etc. Em 
geral, nesse tipo de exercício, 
tem-se a presença de observa-
dores do Ibama, que fazem 
questão de verificar e avaliar pes-
soalmente o desempenho da res-
posta à emergência.

ações de resposta precisam estar 
identificadas e exercitadas para 
serem colocadas em prática de forma 
rápida e eficiente”, reforça o gerente.

Exercícios e periodicidade

A periodicidade dos treinamentos 
depende da natureza do exercício. 
Aqueles gerenciados apenas a bordo 
da plataforma – de responsabilidade 
dos gerentes de cada unidade opera-
cional – são semanais e em cada edi-
ção utiliza-se um cenário diferente. 

Já os que contam com derramamento 
de óleo no mar, a Shell promove, no 
mínimo, dois exercícios por ano, sen-
do um na modalidade tabletop e outro 
na modalidade full deployment (veja 
mais detalhes no box). Eventualmente, 
podem ocorrer mais de duas ações 
dessas por ano.

Seguindo esse planejamento, a Shell 
realizou, no último mês de junho, um 
exercício simulado de resposta a emer-
gências, em que o cenário acidental 
consistia na explosão de um tanque de 
uma plataforma de produção, com o 
vazamento de, aproximadamente, 11 
mil m3 de óleo para o mar. 

O exercício foi parcialmente realizado 
como um full deployment, tendo sido mobi-
lizada uma embarcação para o combate 
ao derramamento. Além disso, o exercício 
envolveu ainda a remoção de uma pessoa 
ferida para um hospital em terra e a eva-
cuação, por helicóptero, de 60 traba-
lhadores para outra plataforma (essa 
parte do treinamento foi teórica e não con-
tou com uma mobilização efetiva). Além 

disso, optou-se ainda pela realização do 
exercício em tempo real, isto é, aguarda-
va-se o tempo que realmente era necessá-
rio para que acontecesse cada uma das 
ações de resposta implementadas.

O exercício também envolveu a mobiliza-
ção da equipe de gerenciamento de crises 
da Shell, por incluir no cenário hipotético a 
participação da mídia, o questionamento 
de órgãos dos três níveis de governo e ain-
da manifestações da sociedade organiza-
da, o que representa signifi cativo risco 
para a reputação da Shell. 

“Essa foi ainda uma oportunidade de 
testar a interface entre as duas equipes 
que, apesar de trabalharem fi sicamen-
te separadas, precisam ter um forte 
alinhamento de informações. O con-
senso foi de que o exercício foi um 
sucesso, permitindo avaliar o desem-
penho de ambas as equipes, seus pon-
tos fortes e o que precisa ainda ser 
trabalhado”, concluiu Corrêa.
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Na região de Kuala Belait, no Brunei, 
Ikbar Omar e seus amigos estavam 
andando de moto; ninguém usava 
capacete. Quando um deles bateu em 
um carro, não sobreviveu. “Esse aci-
dente mudou minha vida drasticamen-
te”, disse Ikbar. 

Desde então, Ikbar tenta evitar que tragé-
dias semelhantes aconteçam novamente. 
Quando trabalhava para um fornecedor 
da Shell, foi apresentado à campanha 
Tell-a-Friend (Conte a um Amigo), que 
incentiva funcionários e prestadores de 
serviços do Brunei a compartilhar regras 
importantes de segurança rodoviária. 
Elas incluem o uso de cinto de segurança, 
respeitar os limites de velocidade e não 
usar o celular enquanto estiver dirigindo. 
Se alguém trabalhando para a Shell 
infringir as regras, corre o risco, inclusive, 
de perder o emprego. 

O programa baseia-se na ideia de que 
ao ter consciência dos riscos no trânsito 
e saber como reduzi-los, os funcioná-
rios têm um comportamento mais segu-
ro, inclusive em suas horas de lazer. 

No Tell-a-Friend, os participantes indicam 
dez amigos ou familiares para receber con-
selhos sobre segurança rodoviária. Ikbar 
envolveu-se tanto com essa iniciativa que se 
tornou o vice-presidente do programa.

“Observei uma mudança na atitude 
das pessoas”, disse. “Antes eles acha-
vam o cinto de segurança incômodo – 
agora passaram a usá-lo.” Desde o seu 
lançamento pela Shell em 2008, mais 
de 70 organizações do Brunei, incluin-
do empresas privadas, escolas e a polí-
cia, aderiram à campanha.

todos os anos, 1,3 milhão de 
pessoas morrem em acidentes de 
trânsito e 50 milhões ficam feridas 
em todo o mundo. os funcionários 
da shell e prestadores de serviços 
percorrem mais de um bilhão de 
quilômetros por ano entregando 
produtos e materiais. os incidentes 
podem ser evitados seguindo regras 
simples de segurança – e a shell 
está trabalhando para aumentar 
a conscientização sobre o tema na 
comunidade em geral.

sEGURaNÇa viÁRia

levando a segurança 
para casa

Ikbar Omar explica como a campanha Tell-a-friend  
pode ajudar a melhorar a segurança no trânsito
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a mesma direção

A campanha Tell-a-friend é um exemplo do trabalho da Shell 
com o objetivo de melhorar a segurança rodoviária mundial 
em suas operações. A abordagem geralmente combina edu-
cação e tecnologia. 

No projeto Pearl GTL no Qatar, por exemplo, sistemas com-
putadorizados de bordo monitoram o comportamento dos 
motoristas, que são rastreados por meio de chips instalados 
em chaveiros personalizados. “Os sistemas são projetados 
para certificar que os motoristas respeitam os limites de velo-
cidade, pensando em sua segurança”, afirma Bill Shand, 
supervisor de Meio Ambiente, Segurança e Saúde na Pearl 
GTL. “No entanto, um comportamento melhor do motorista 
pode, inclusive, diminuir o desgaste de pneus e economizar 
combustível”, conta.

Na Pearl, a Shell oferece, além do treinamento de segu-
rança obrigatório para os motoristas, o mesmo curso para 
os seus cônjuges. 

A Shell adapta seus métodos para satisfazer às necessidades de 
diferentes regiões. Em alguns lugares, o número de acidentes de 
trânsito é alto. No Brasil, por exemplo, a Shell possui pontos de 
controle para os funcionários verificarem se os motoristas que 
viajam longas distâncias ainda estão alertas e, se necessário, 
lhes oferecem um lugar para descansar. Trabalha também com 
as transportadoras para desenvolver uma abordagem conjunta 
em relação à segurança de trânsito, monitora e recompensa os 
motoristas por bom comportamento. 

Em muitas regiões, a Shell trabalha com o governo local e desen-
volve campanhas de conscientização sobre segurança de trânsi-
to para uso em escolas. Na Indonésia, por exemplo, a empresa 
lançou uma iniciativa para melhorar o treinamento de segurança 
de trânsito entre alunos e professores. Uma entre cinco vítimas de 
acidentes de trânsito na Indonésia tem entre cinco e 12 anos.

a segurança em números

Como resultado de todo esse esforço global, desde 2008 o núme-
ro de incidenes de segurança no trânsito entre os funcionários da 
Shell e os prestadores de serviços em todo o mundo diminuiu 25%.

No entanto, isso é pouco considerando que o objetivo esta-
belecido pela empresa é não ter nenhum acidente ou fatali-
dade durante o ano.
 
Segundo Mike Watson, gerente Global de Segurança no 
Trânsito, as regras estabelecidas estão ajudando a melho-
rar o comportamento dos motoristas e a reduzir acidentes. 
Segundo ele, a Shell trabalha com outras empresas para 
ajudar a definir padrões para a indústria de transporte e 
influenciar os governos a tornarem as regras de segurança 
rodoviária mais rígidas; construir melhores infraestruturas 
nas rodovias; aumentar os padrões de segurança de veícu-
los e melhorar a educação dos motoristas. 

“Algumas empresas não entendem como conseguimos ope-
rar nossos negócios com a proibição do uso do celular na 
direção”, diz Mike. “Estamos à disposição para mostrar 
como fazemos”, afirma. Em 2010, a Shell foi convidada 
para participar de uma conferência do Departamento de 
Transportes dos EUA sobre segurança rodoviária e compar-
tilhar suas melhores práticas mundiais junto a representantes 
do governo norte-americano.  

Como presidente da Parceria Global em Segurança no Trânsi-
to, a Shell trabalha com agências internacionais, empresas e 
governos em projetos para reduzir os acidentes de trânsito. A 
parceria lançou uma iniciativa para melhorar a segurança no 
trânsito em determinados países em desenvolvimento, com o 
apoio da Shell e outras empresas, chamada Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito.

O projeto foi lançado pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em maio de 2011 com o objetivo de diminuir o 
número de fatalidades no trânsito em todo o mundo. De 
acordo com a ONU, sem uma ação imediata, os acidentes 
de trânsito vão se tornar a quinta maior causa de mortes em 
2030, com cerca de 2,4 milhões de vítimas por ano. “Ago-
ra esperamos um interesse ainda maior nas nossas campa-
nhas de segurança”, afirma Mike.

Em Brunei, a equipe da campanha Tell-a-friend tem planos 
para introduzi-la no dobro de organizações. “A mensagem 
se propagou para muitas partes do país”, diz Ikbar. “Mas 
ainda temos um longo caminho pela frente.”



18 Notícias sHELL l abril a agosto de 2011

gás é a aposta 
para os próximos anos

iNovaÇÃo

Na busca pelo gás. shell 
investe em tecnologia e inicia 
projeto onshore na bacia de 
são francisco.
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gás é a aposta 
para os próximos anos

Serão realizados estudos sísmicos em 
1.081 quilômetros nos cinco blocos 
adquiridos pela Shell em 2008”

Com diversos empreendimentos de exploração e produção de 
petróleo e gás offshore, a Shell dá início a seu primeiro projeto 
onshore no Brasil. Desenvolvido na Bacia do São Francisco, 
em Minas Gerais, o novo plano tem como principal caracterís-
tica a aplicação de tecnologias criadas para extrair o hidrocar-
boneto encontrado em rochas com baixa porosidade e perme-
abilidade, chamado de gás não convencional.     

O projeto, com previsão para começar apenas em 2012, foi 
antecipado e a primeira fase do período exploratório será 
iniciada ainda no último trimestre deste ano. Ao todo, serão 
realizados estudos sísmicos em 1.081 quilômetros nos cinco 
blocos adquiridos pela Shell em 2008, durante a 10ª roda-
da da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). 

Para o gerente de ativos da Bacia de São Francisco da 
Shell Brasil Petróleo, Fábio Pinto, a antecipação no crono-
grama beneficia diretamente a próxima etapa do projeto. 
“Iniciar as atividades neste ano significa a  possibilidade 
de antecipar também as etapas de avaliação e de produ-
ção, caso as reservas sejam encontradas. O programa de 
exploração não convencional segue um ritmo mais lento do 
que o convencional”, afirmou. 

Fábio acredita que com os resultados das análises sísmicas 
será possível furar um poço para estudo do subsolo em 2012. 

Estudos sísmicos

Devido ao conhecimento ainda pequeno sobre a região e à 
complexidade do processo de exploração, a realização dos 
estudos sísmicos para analisar as condições da operação é o 
passo mais importante dessa primeira fase. A pesquisa é feita 
por meio de detonações subterrâneas ou vibrações controla-
das e sensores afixados na superfície. As explosões ou vibra-
ções geram ondas acústicas que, captadas pelos sensores, 
permitem o mapeamento do subsolo e indicam a presença de 
rochas potenciais ao acúmulo de óleo e gás. Com as informa-
ções obtidas, é possível avaliar os desafios e aumentar a chan-
ce de sucesso nas perfurações.

Os estudos preliminares percorrerão cerca de 350 proprieda-
des, em 12 municípios mineiros, nos blocos na Bacia de São 
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Francisco. “Sabemos da existência de 
uma rocha fonte com alto conteúdo de 
carbono, mas precisamos dos resulta-
dos da sísmica para saber a real distri-
buição das rochas nas áreas sob con-
cessão. Existe ainda a chance de 
mapearmos  outras rochas com poten-
cial para acumular hidrocarbonetos, o 
que ampliaria as chances de descober-
tas de gás”, explicou Fábio.  

Gás não convencional 

Desde 1940, a exploração de petróleo 
e gás no Brasil é realizada de forma 
convencional, em que a produção é fei-
ta a partir do hidrocarboneto que 
migrou da rocha geradora para uma 
rocha reservatório, porosa e permeá-
vel. A partir do novo projeto, a Shell 
propõe avaliar a extração em reservas 
denominadas não convencionais. Nes-
se tipo de exploração, o hidrocarbone-
to é procurado em rochas de baixa 
permeabilidade e porosidade conheci-
das como shale gas ou tigth gas, tipos 
que não permitem que o hidrocarbone-
to migre com facilidade para rochas 
permeáveis. Estas últimas são o foco 
principal do processo convencional.

De acordo com Fábio Pinto, a necessida-
de de provocar a saída do gás do reser-
vatório onde está localizado torna a 
extração mais complicada. O método 
de exploração mais utilizado é o fratura-
mento da rocha, feito para que o hidro-
carboneto migre com maior facilidade 
da rocha para o poço. “Estamos procu-
rando reservatórios antes inacessíveis 
pela forma convencional, principalmen-
te pela pouca porosidade. Hoje, o mun-
do é capaz de produzir petróleo e gás 
direto da fonte. É por isso que os núme-
ros previstos para as reservas não con-
vencionais são bem maiores”, ressaltou. 

No processo de produção, a principal 
diferença entre os dois tipos de explora-
ção está na quantidade de perfurações. 
Para produzir um mesmo volume de gás 
pela forma não convencional, é preciso 
ter um número maior de poços e a vida 
útil de cada um é menor. 

Produto em potencial  

Assim como o pré-sal, a descoberta de 
reservatórios de gás não convencional 

representou um aumento da oferta de 
hidrocarbonetos no mundo. No Brasil, a 
aquisição dos blocos na Bacia do São 
Francisco e a realização dos estudos 
acontecem em linha com a visão da 
Shell de apostar em combustíveis menos 
poluentes e valorizar esse tipo de produ-
to. A expectativa é a de que a produção 
mundial de gás pela empresa supere a 
de petróleo pela primeira vez em 2012.   

De acordo com o gerente de ativos da 
Bacia de São Francisco, o investimento 
na produção de gás, incluindo o não 
convencional, expandiu muito as reser-
vas da Shell. “Hoje, mantemos poços de 
exploração onshore de gás não conven-
cional em várias regiões do mundo. O 
principal objetivo é a produção de com-
bustível mais limpo em comparação ao 
petróleo. Aqui no Brasil, estamos nos 
baseando nas atividades desenvolvidas 
pela Shell nos Estados Unidos, na Ale-
manha e em diversos outros países, 
onde a empresa já possui projetos como 
o da Bacia do São Francisco.”   

Riscos e desafios

Para a exploração da Bacia do São 
Francisco, a Shell trabalha com 
equipes voltadas para a análise dos 
riscos, subdivididos em técnicos 

(existência de reservas) e não técni-
cos (econômicos, sociais e ambien-
tais). Na opinião do gerente, a 
extração do gás não convencional é 
tecnicamente menos arriscada, pois 
é preciso apenas que o hidrocarbo-
neto tenha sido gerado, indepen-
dentemente da rocha em que 
esteja armazenado. 

No entanto, os riscos não técnicos tor-
nam imprecisa a viabilidade do pro-
jeto conforme seu desenvolvimento. 
Em termos econômicos, por exemplo, 
o alto custo da perfuração, o grande 
número de poços e a menor vida útil 
desses poços podem tornar o empre-
endimento não realizável. 

O fator ambiental dessa produção 
está relacionado principalmente ao 
número de poços a serem perfura-
dos. A extração do gás não conven-
cional requer a perfuração de um 
número elevado de poços, o que tem 
um potencial de causar mais impac-
tos ao meio ambiente. Para mitigar 
essa questão, a Shell irá utilizar téc-
nicas que já usa em outros projetos 
de exploração não convencional no 
mundo. “Os desafios da Shell nesse 
momento são achar reservas econô-
micas e, principalmente, viáveis 
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ambientalmente em termos de explo-
ração”, explicou o geofísico. 

No entanto, uma das preocupações da 
empresa nesse momento são as ques-
tões sociais encobrindo a equipe sísmi-
ca, formada por mão de obra contrata-
da localmente. Para Fábio Pinto, é 
preciso conscientizar esses trabalhado-
res sobre assuntos como violência e 
prostituição infantil, presentes na região, 
bem como fazê-los aceitar e implemen-
tar os padrões de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente da Shell. 

Responsabilidade  
socioambiental

Para melhor entender o contexto socio-
ambiental da região, a Shell Brasil ini-
ciou as ações na Bacia do São Francis-
co realizando voluntariamente estudos 
ambientais e sociais para mapear e 
entender a cultura local e a situação 
socioeconômica da região.

Segundo ele, a Shell doou R$ 690 mil 
para o Fundo da Infância e da Ado-
lescência e pretende investir ainda 
mais quando as atividades forem ini-
ciadas. O desenvolvimento de outros 
projetos sociais dependerá dos resul-
tados da sísmica. “Temos o cuidado 

de não fazer projetos específicos 
agora já que podemos ou não estar 
na região daqui a três anos. Nosso 
maior medo é criar agora essa depen-
dência e não estar na região quando 
os estudos sísmicos apresentarem os 
resultados. Fazer um projeto nesse 
momento é perigoso, porque estamos 
em uma fase de risco”, explicou. 

Nessa etapa do projeto, as interven-
ções serão temporárias e não afetarão 
as pequenas cidades onde a equipe 
sísmica irá atuar. Caso a viabilidade 
do projeto seja confirmada, a região 
passará por mudanças, e além de sua 
característica agrícola, poderá tornar-
se um polo industrial para dar suporte à 
exploração e mais tarde à produção.
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PEssoas

investimentos em Recursos Humanos reafirmam posição estratégica do brasil

O aquecimento da economia brasileira 
e a demanda por mão de obra especia-
lizada têm exigido das empresas novas 
estratégias para o recrutamento e a 
retenção de talentos. Segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), em junho deste ano, a taxa 
de desocupação da população econo-
micamente ativa chegou a 6,2%, o 
menor índice para o mês desde o início 
da série, em março de 2002.

Com a expansão dos negócios no setor 
de petróleo, principalmente após a des-
coberta das reservas do pré-sal no lito-
ral brasileiro, profissionais especializa-
dos têm sido muito disputados. “O 
aquecimento da economia, principal-
mente da área de upstream, gera 
impactos significativos em nosso pro-
grama de recrutamento e retenção, que 
envolve também a parte de suporte ao  
negócio. Na área de lubrificantes, por 
exemplo, estamos enfrentando um gran-
de desafio”, explica a gerente de Recur-
sos Humanos da Shell Brasil Petróleo, 
Rachel Nascimento.

Seguindo o padrão global do Grupo no 
que se refere às políticas de RH, a Shell tem 
se apoiado em três estratégias principais 
de contratação: uma voltada para univer-
sitários, uma para recém-formados e outra 
para candidatos mais experientes. 

Para aqueles que ainda estão na universi-
dade, a Shell desenvolve há mais de 30 
anos, o programa Central de Estágio. 
Considerando que o mercado de ener-
gia é um dos que oferecem melhores pers-
pectivas em longo prazo, a empresa pre-
tende formar um banco de talentos com 

estratégias para 
encontrar talentos

futuros profissionais e líderes, principal-
mente para áreas de negócio em expan-
são, como Exploração e Produção e 
Lubrificantes. “Boa parte dos gerentes e 
dos vice-presidentes que atuam hoje na 
Shell foram estagiários da empresa. Com 
cerca de 10 mil inscritos para sua edição 
2011, o programa de estágio é hoje a 
nossa principal forma de recrutamento no 
Brasil”, conta Rachel.

Aprovado nas etapas de seleção, o can-
didato é acompanhado diretamente por 
um supervisor, que será responsável pela 
definição de metas e avaliação de seus 
resultados. A metodologia de desenvolvi-
mento e integração desenvolvida pela 
área de Recursos Humanos tem o objeti-
vo de  incentivar e agregar valor e conhe-
cimento ao período de estágio.

Os jovens que estão terminando a gra-
duação ou têm pouco tempo de forma-
do podem ingressar na Shell por meio 
do Programa Novos Talentos. A geren-
te de Recursos Humanos considera esse 
projeto, criado em 2009, um reflexo 
do crescimento da empresa no país. 
“Sempre contratamos profissionais 
recém-graduados, principalmente aque-
les saídos do programa de estágio. 
Porém, a partir de um determinado 
momento, a demanda por esse tipo de 
funcionário começou a aumentar e pre-
cisamos ir ao mercado.”

O programa Novos Talentos oferece aos 
candidatos a oportunidade de ser funcio-
nário da empresa desde o primeiro dia de 
trabalho, um diferencial importante em 
relação a iniciativas similares oferecidas 
hoje. Ao ingressar na Shell, o novo profis-

sional recebe um cargo e conhece o men-
tor que o acompanhará ao longo de um 
programa de desenvolvimento chamado 
“Develop”. Por meio do rodízio de fun-
ções, é possível conhecer diversas áreas 
da empresa, além de receber treinamentos 
específicos e de liderança.

Os prazos de inscrição e as condições dos 
programas de recrutamento são divulga-
dos no site da empresa, nas principais uni-
versidades brasileiras, em anúncios publi-
citários e em feiras de recrutamento.

Programa de recomendação  
de funcionários

Quem já possui mais experiência pode 
ingressar na Shell pela indicação de ami-
gos que já trabalham na empresa. Desde 
1º de julho, foi adotado o Programa de 
Recomendação de Funcionários 
(Employee Referal Program), forma de 
admissão que premia o colaborador que 
tiver indicado o profissional selecionado 
ao final de um processo de seleção. 

Para participar, os interessados devem 
enviar o currículo para o e-mail do pro-
grama informando os dados e o códi-
go de quem o indicou. Após análise de 
currículo, a área de Recursos Humanos 
dará início a um processo seletivo espe-
cífico. A Shell irá bonificar o amigo res-
ponsável pela indicação do contratado 
com um prêmio em dinheiro no valor de 
R$ 6,7 mil. A iniciativa envolve todos os 
funcionários da empresa, exceto estagiá-
rios e terceirizados.

De acordo com a gerente de Recursos 
Humanos, Karina Franken, a participação 
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“A política global da Shell define metodolo-
gias e ferramentas para que a empresa 
tenha um posicionamento forte. Cabe às 
práticas locais de cada país, no entanto, 
ditar valores que reflitam o momento da eco-
nomia, o aquecimento e a valorização do 
mercado profissional”, explica a gerente de 
Recursos Humanos, Sandra Miranda. 

Ela também destaca a remuneração 
como apenas um dos elementos que 
compõem a oferta de valor proposta 
aos funcionários, chamada globalmen-
te de Employee Value Proposition. “A 
remuneração se soma a outros elemen-
tos importantes, como o ambiente de 
trabalho, a carreira e as oportunidades 
de desenvolvimento. Todos esses fato-
res são fundamentais na atração e na 
retenção de talentos na Shell.”

dos profissionais no recrutamento é um 
diferencial da empresa no competitivo 
mercado de petróleo. “Nosso setor exige 
mão de obra extremamente qualificada e 
por isso é difícil para contratações. Envol-
ver nossos colaboradores no processo de 
contratação nos possibilita um contato 
maior com profissionais mais técnicos e 
com experiência reconhecida. Além dis-
so, é uma forma de promovermos um 
aumento da participação da mão de obra 
nacional nesse setor”, ressaltou. 

As vagas oferecidas no programa são, 
principalmente, para cargos de difícil 
recrutamento. Atualmente, a empresa 
busca sete novos profissionais: Wells 
HSSE Adviser, Jr. Production Geophys-
icist, Production Engineer, Senior Sur-
veillance Reservoir Engineer,  
Facilities E&I Engineer, Subsea ESP 
Engineer e Subsea Intervention  
and Aftermarket Lead. 

A Royal Dutch Shell mantém o Employee 
Referal Program desde maio de 2005, 
quando foi implantado inicialmente no 
Reino Unido. O Brasil é o 20º país a 
utilizar o programa que, por sua eficá-
cia, é considerada a melhor forma de 
recrutamento da empresa.

Remuneração

A Shell tem padrões e estratégias glo-
bais para garantir o melhor gerencia-
mento da política de remuneração  
de seus funcionários. Com a aplica-
ção constante de benchmarking, ou 
seja, do estudo dos padrões conside-
rados ideais na indústria, a empresa  
busca manter sua competitividade  
diante das outras companhias  
do mercado brasileiro.

Habilidades indispensáveis
 
A Shell busca em seu funcionário, além do conhecimento específico de cada 
função, três habilidades fundamentais. Primeiramente, o candidato deve mostrar 
boa capacidade de análise. “Vivemos em um mundo que apresenta problemas 
cada vez mais complexos e nem sempre as mesmas soluções poderão ser aplica-
das. Procuramos pessoas que pensem de maneira estratégica na hora de tomar 
decisões e que sejam capazes de sugerir alternativas diferentes e criativas”, 
aponta a gerente de Recursos Humanos, Rachel Nascimento.

Em segundo lugar, os interessados em trabalhar na Shell devem mostrar capaci-
dade de realização e foco em resultados. “Não adianta ter uma supercapacida-
de de análise, mas propor soluções que não são viáveis na prática. Por isso, se 
faz necessário demonstrar capacidade de implementação”, conclui Rachel.

O terceiro ponto valorizado pela empresa é o relacionamento. Este quesito con-
sidera as formas que o candidato utiliza para se comunicar com outras pessoas 
e para engajar uma equipe. O envolvimento de todos em uma tarefa é fundamen-
tal para colocar uma ideia em prática. Segundo Rachel: “na Shell, é possível 
trabalhar com pessoas de todas as partes do mundo, então é preciso levar em 
consideração questões culturais e diferentes formas de pensar”. 
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Esse lançamento 
exclusivo no Brasil 
reforça a relevância do 
país para a área de 
Lubrificantes”

LUbRificaNtEs

Como parte da estratégia de valoriza-
ção do Brasil, considerado um país-
chave para o Grupo, a Shell lançou, 
em maio, dois novos lubrificantes de 
linha leve: o Shell Helix HX6 Flex e o 
Shell Helix Ultra E. O otimismo com a 
região tem um motivo: o volume de 
lubrificantes comercializados pela 
empresa no Brasil em 2010 cresceu 
30%, muito acima da média do merca-
do, que foi de 5,5%. 

Exclusivo para o mercado local, o Shell 
Helix HX6 Flex possui uma formulação 
específica para motores flex, que preci-
sam de proteção extra contra a corrosão 
causada pela água presente no etanol e 
vai substituir o HX5 S. Já o Shell Helix 
Ultra E, tem o potencial de proporcionar 
a economia de combustível.

Lubrificante para carros flex

Formulado para carros movidos a bicom-
bustíveis, o Shell Helix HX6 Flex foi desen-
volvido para controlar a separação de 
água, com aditivos que previnem conti-
nuamente o acúmulo de borra. Além de 
remover os depósitos existentes, isso evita 
a corrosão do motor.

O benefício é a maior performance do 
veículo, já que, em um motor limpo, o 
lubrificante flui com mais facilidade.

A fórmula, desenvolvida com tecnolo-
gia sintética e agentes de limpeza ativa 
que removem as impurezas, faz dimi-
nuir a vibração e o ruído do motor, pro-
porcionando uma condução mais sua-
ve e silenciosa e a boa estabilidade à 
oxidação — reduzindo a volatilidade 
do óleo e minimizando o consumo e a 
reposição do lubrificante.

novos lubrificantes  
da linha shell helix

Para Fernanda Andrade, gerente de 
Marketing de Lubrificantes da Shell, o 
novo produto mostra a importância 
estratégica do Brasil para os negócios 
da empresa. “Esse lançamento exclusi-
vo no Brasil reforça a relevância do 
país para a área de Lubrificantes e mos-
tra nosso comprometimento em desen-
volver produtos de tecnologia avança-
da e com valor agregado aos nossos 
clientes, oferecendo maior proteção e 
performance ao motor”, garante. 

Outro aspecto importante a ser desta-
cado é a importância que os veículos 
movidos a bicombustíveis estão 
ganhando no Brasil. De acordo com a 
Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea), a 
venda de carros flex cresceu 35% em 
três anos, passando de 1,9 bilhão, em 
2007, para 2,6 bilhões, em 2010. 

A Shell já percebeu a importância 
desse mercado, tanto que, em 
2010, lançou o Shell Helix HX5 S, 
também exclusivo para o mercado 
brasileiro. Agora, o produto foi subs-
tituído pelo Shell Helix HX6 Flex, que 
é adequado para motores a gasoli-
na, etanol e GNV.

De olho na economia  
de combustível

As novidades, entretanto, não param 
por aí. O lubrificante Shell Helix Ultra E 
tem o potencial de proporcionar eco-
nomia de até um litro e meio de com-
bustível por tanque, sem redução de 
performance do motor. 

O novo produto foi desenvolvido com 
a inovadora tecnologia de moléculas 

redutoras de atrito, que aumentam a efi-
ciência do motor e, consequentemente, 
promovem economia de combustível. 
Uma inovação em tecnologia automoti-
va avançada, o novo lubrificante é total-
mente sintético, com baixa viscosidade 
e pode ser usado por diferentes veículos 
de última geração.

“Estamos focados em oferecer alta tec-
nologia e valor agregado aos consu-
midores, proporcionando maior prote-
ção ao motor e permitindo que os 
motoristas também sejam beneficiados 
com a tecnologia desenvolvida junto à 
Ferrari”, revela Fernanda Andrade.

A chegada desse novo lubrificante no 
mercado reforça o compromisso da 
Shell de oferecer produtos com valor 
agregado diferenciado aos seus clien-
tes, proporcionando ampliação do 
negócio nos postos de serviços e outros 
pontos de venda.
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A Shell está preocupada com o futuro energético, já 
que o consumo cresce vertiginosamente e, na con-
tramão disso, as tradicionais fontes de energia 
estão se esgotando. Pensando nisso, a petroleira 
está buscando fontes alternativas, que permitam a 
sustentabilidade do futuro energético.

Uma das ações que demonstram essa preocupação 
é o investimento da Shell em biocombustíveis e tam-
bém em produtos que ajudem na mobilidade mais 
inteligente. O lubrifi cante Shell Helix Ultra E é um 
desses produtos, já que pode proporcionar a eco-
nomia de até 1,5 litro* de combustível por tanque 
sem prejudicar o motor. 

Além disso, o novo produto também ajuda a prote-
ger o motor, já que possui a Tecnologia de Limpeza 
Ativa, que age de forma contínua para reduzir sujei-
ras e depósitos de resíduos, o que garante a máxi-
ma performance do motor e a sua proteção adequa-
da até a próxima troca de óleo.

Outra aposta da Shell são os biocombustíveis. A 
companhia está investindo na produção em larga 
escala do etanol brasileiro de cana-de-açúcar com a 
Raízen, joint venture criada com a Cosan, maior 
empresa sucroalcooleira do país. Além de investir na 

produção, distribuição e no lançamento do etanol 
como uma commodity global, a petrolífera também 
investiu na criação de um lubrifi cante especial para 
os carros fl ex, como o Shell Helix HX6 Flex, produto 
exclusivo para o Brasil.

A preocupação da Shell com esse tema, porém, 
não é recente. Durante a realização da 10ª edi-
ção do Challenge Bibendum, em 2010, que foi 
sediado no Rio de Janeiro, o diretor mundial de 
downstream da Shell, Mark Williams, anunciou um 
conjunto de inovações para promover uma mudan-
ça global que tornasse o transporte rodoviário mais 
limpo e efi ciente.

Não é apenas em produtos mais inteligentes que a 
Shell está interessada. A petrolífera também se pre-
ocupa com as embalagens. Por isso, investiu na 
criação da Shell EcoboxTM, uma alternativa às 
embalagens de plástico tradicional para o óleo de 
motor. O forro de plástico da EcoboxTM reduz em 
89% os resíduos plásticos em aterros — o que cor-
responde a 24 garrafas pet de um litro —, além de 
a embalagem ser totalmente reciclável. O sistema 
está sendo introduzido nos Estados Unidos com uma 
distribuição controlada, com planos de eventualmen-
te se tornar uma oferta global.

*Baseado em um tanque de tamanho mínimo e enchimento de 50 litros, quando comparado a um óleo mineral 20W-50.

shell investe na 
mobilidade mais 
inteligente
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Um relatório publicado 
pela Royal society 
(academia de ciências)  
na Grã-bretanha mostra 
que a colaboração 
científica entre as nações 
tem aumentado graças  
à internet e viagens mais 
acessíveis; porém, ainda 
existem muitas barreiras  
a serem superadas. 

conhecimento,  
redes e nações

RELacioNaMENto coM stakEHoLDERs

M
udanças climáticas, escassez 
de combustíveis fósseis, pande-
mias transnacionais. O mundo 
está enfrentando uma série de 
questões amplas demais para 

serem respondidas por cientistas de um só país, 
trabalhando isoladamente. A colaboração, 
potencializada pela internet e pelo acesso faci-
litado a meios de transporte, faz com que os 
pesquisadores trabalhem juntos para discutir 
questões globais. 

Atentos às tendências do mundo acadêmico e 
buscando respostas sobre essa interação entre 
cientistas, a Royal Society publicou o relatório 
“Conhecimento, Redes e Nações”. O coordena-
dor do relatório, professor Sir Chris Llewellyn  
Smith*, explica o objetivo do estudo: “Sabemos 
há muitos anos que os cientistas têm participado 
dessa colaboração internacional. Acreditávamos 
que era uma boa época para obter uma visão do  
atual cenário e dar algumas sugestões sobre onde 
precisamos chegar”.

O estudo, iniciado em janeiro de 2010, foi ela-
borado a partir de evidências detalhadas, reco-
lhidas por meio de discussões em uma reunião do 
Painel InterAcademias (IAP), de pesquisas docu-

Professor Sir Chris Llewellyn Smith, coordenador  
do relatório Conhecimento, redes e nações
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conhecimento,  
redes e nações

Agora, estamos colhendo os 
benefícios, após delegar a 
manutenção dos postos”

mentais extensivas e de entrevistas com 
personalidades das áreas de ciência 
internacional e política de todo o mun-
do – o que incluiu membros da equipe 
de captura de carbono da Shell.

o mundo científico em 2011

O resultado é uma visão ampla de 
como a colaboração científica está 
sendo realizada globalmente. O estu-
do revela que há mais de sete milhões 
de pesquisadores em todo o mundo, 
que dispõem de recursos para investi-
mento em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) que superam US$ 1 bilhão – um 
aumento de 45% entre 2002 e 2007. 
Além disso, têm disponível para leitura 
e publicação cerca de 25 mil revistas 
científicas diferentes. 

Sir Chris observa que, cada vez mais, a 
pesquisa está sendo realizada fora dos 
centros tradicionais da América do Norte 
e Europa Ocidental. “Até o final da déca-
da, a China poderá publicar mais pesqui-
sas do que qualquer outro lugar”, comen-
ta. “Além disso, os países pequenos estão 
se envolvendo seriamente. A Tunísia, por 
exemplo, destina 0,7% do PIB a pesquisas 
científicas. É uma quantia pequena, mas 
que coloca a ciência em lugar de desta-
que nas economias emergentes.”

colaboração crescente

O relatório também mostra evidências cla-
ras do grau de colaboração dos cientis-
tas.  “Em 1996, 25% dos projetos tinham 
participantes de mais de um país. Em 
2011, aumentou para 35%”, afirma Sir 
Chris. “Essa colaboração foi possível gra-
ças à internet e viagens mais acessíveis, 
motivada por cientistas buscando os cola-

boradores mais adequados, independen-
te de sua localização. A colaboração 
mundial é imprescindível para comparti-
lhar os custos de megaprojetos e para 
lidar com problemas globais, ao reunir 
conhecimento especializado e recursos.”

Ele aponta alguns exemplos de destaque: 
“A captura de carbono está sendo testada 
com três modelos em geologias diferentes. 
Há também os projetos de fusão nuclear, 
do genoma humano, e, obviamente, o 
Grande Colisor de Hádrons (LHC). São 
questões mundiais que requerem colabo-
ração em grande escala”. 

benefícios e barreiras

De acordo com o coordenador do projeto, 
este espírito colaborativo traz benefícios 
significativos, não somente nos aspectos 
mais óbvios como o compartilhamento de 
conhecimento especializado, o acesso a 
equipamentos e o aumento do impacto de 
citações. “Consideremos os projetos de 
biodiversidade, por exemplo. No passa-
do, talvez, esses projetos tivessem a partici-
pação de cientistas em poucos laboratórios 
americanos e europeus. Atualmente, envol-
vem também conhecimento especializado 
de campo da Ásia, África e América do 
Sul. Essa mudança melhora significativa-
mente a qualidade da pesquisa.”

Entretanto, o estudo revelou diversos 
desafios a serem superados. Um dos 
aspectos é o papel dos governos: “É 
importante retirar impedimentos como 
restrições de visto e modelos complica-
dos de financiamento”, argumenta Sir 
Chris. “É claro que sempre há tensão 
entre os benefícios da competição e da 
colaboração entre os diversos países e 
empresas envolvidas. Precisamos bus-

car um equilíbrio que não atrase a disse-
minação de novas tecnologias ambien-
talmente responsáveis, principalmente 
nos países em desenvolvimento.” 

O relatório também defende uma ava-
liação melhor da ciência mundial. As 
organizações como a Unesco e a 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
deveriam estar monitorando as tendên-
cias mundiais na pesquisa científica, 
diz o relatório, destacando aqueles 
com o maior impacto social benéfico e 
indicando-os para que recebam finan-
ciamento de agências, governos e 
empresas.

Divulgando o relatório

Sir Chris espera que o relatório “Conhe-
cimento, redes e nações” desempenhe 
um papel importante na diminuição de 
barreiras e na promoção de uma maior 
cooperação na comunidade científica. 
E conclui: “É vital fortalecer a colabora-
ção entre cientistas. Grandes projetos 
podem ser facilmente paralisados pela 
burocracia; pesquisadores podem 
desistir diante das restrições de visto ou 
falta de fundos; países e empresas 
podem deixar a competição obstruir a 
inovação. No entanto, esses projetos 
são importantes demais para o futuro 
da humanidade para deixarmos que 
isso aconteça”.

*Sir Chris Llewellyn Smith é ex-presidente da 
Oxford Physics (Departamento de Física da 
Universidade de Oxford, Inglaterra), diretor-
geral da Organização Europeia para a 
Pesquisa Nuclear (CERN, da sigla em francês) 
e presidente do projeto de fusão mundial, ITER 
(Reator Termonuclear Experimental Internacional).
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sensabot,  
um robô sensível

tEcNoLoGia

De cor amarelo-canário e do tamanho de um ser humano, um 
robô equipado com 11 câmeras de vídeo percorre as instala-
ções do centro de pesquisas da Shell, em Houston. Controla-
do a distância, o equipamento analisa válvulas de gás e veri-
fica a integridade dos extintores de incêndio do local. 
Batizada de SensoBot, a máquina – ainda em fase de testes 
– terá a missão de substituir o homem em situações de risco.

Produto do projeto Kashagan, uma joint venture entre a Shell e 
mais seis parceiros, o robô foi desenvolvido pelo Centro Nacio-
nal de Engenharia Robótica da Universidade Carnegie Mellon 
(EUA), em instalações localizadas no mar Cáspio. Para o 
gerente de Projetos Sicco Dwars, o SensaBot é, em muitos 
aspectos, como um ser humano. “Ele pode se movimentar, ana-
lisar bombas e detectar vazamentos de gás”, explicou.

Sicco acredita que o SensaBot seja o primeiro robô capaz de 
atender às exigências internacionais de certificação de enge-
nharia e segurança para instalações de superfície. Segundo 
ele, com essa tecnologia, será possível inspecionar instala-
ções remotas em ambientes tóxicos e severos, o que aumenta-
ria a eficiência das operações e a segurança do pessoal em 
instalações de petróleo e gás. 

Para o gerente de Tecnologia da Shell Development Kasha-
gan, Cregg Cremer, a melhora da segurança dos trabalha-
dores é o principal ativo do SensaBot. “No lugar de usar um 
aparelho de respiração, o operador poderá sentar-se em um 
centro de operações e manipular o robô a quilômetros de 
distância, fato que representa uma melhora significativa em 
termos de segurança.” 

Segurança em primeiro lugar: Sensabot substituirá a força humana em situações de alto risco



abril a agosto de 2011 l Notícias sHELL 29 

sensabot, 
um robô sensível

tecnologia inovadora

O SensaBot faz parte de uma categoria 
de equipamentos chamada ROV (Veícu-
los Operados Remotamente, da sigla em 
inglês), comum na realização de tarefas 
de manutenção e reparo em águas pro-
fundas. Embora se conheça muito sobre a 
operação dos ROVs submarinos, os pes-
quisadores ainda procuram soluções 
para adaptar a tecnologia à terra fi rme. 
Entre os desafi os estão a movimentação 
vertical e os rigorosos requisitos de segu-
rança contra explosões. 

O gerente de projetos ressaltou que os 
desenvolvedores não poderiam simples-
mente replicar a tecnologia utilizada em 
outras indústrias. “Embora tenham êxito, 
os robôs usados nas áreas militar, agríco-
la e de mineração requerem manutenção 
frequente, tornando-se inúteis em platafor-
mas remotas de petróleo e gás.” Além 
disso, ele afi rmou que a maioria dos 
padrões existentes não atendem às exi-
gências: “Precisávamos encontrar novas 
soluções para o sistema todo”. 

A partir dos desafi os existentes, o SensaBot 
foi projetado para operar em ambientes 
extremos (até 35 ºC negativos) durante 
vários meses e sem a necessidade de gran-
des reparos. De acordo com Cremer, as 
recentes inovações tecnológicas na área 
da robótica tornaram a iniciativa possível: 
“Temos a oportunidade de automatizar 
tarefas que, no passado, não teríamos 
pensado, não poderíamos ter feito ou nem 
mesmo teríamos percebido o propósito”.

Liderança contínua

Cremer descreve o desenvolvimento do 
SensaBot como um exemplo do esforço 

da Shell em tornar-se a empresa de ener-
gia mais competitiva e inovadora do mun-
do, motivada pela inovação e pela cola-
boração de parceiros externos em 
tecnologia. “Como já ouvimos, os dias de 
petróleo fácil é coisa do passado. Para 
continuar competitiva, a Shell deve 
demonstrar valor ultrapassando os limites 
da produção de energia.” 

“Precisamos ser capazes de produzir hidro-
carbonetos, com segurança e de forma 
econômica, onde ninguém mais seja 
capaz”, afi rmou. Contudo, lugares que 
apresentam condições extremas oferecem 
mais riscos à segurança dos profi ssionais. 
“Trabalhamos em ambientes hostis que pro-
duzem gases nocivos, como o sulfeto de 
hidrogênio (H2S), comumente conhecido 
como ‘gás com cheiro de ovo podre’.”

O SensaBot faz parte de uma categoria 
de equipamentos chamada ROV (Veícu-
los Operados Remotamente, da sigla em 
inglês), comum na realização de tarefas 
de manutenção e reparo em águas pro-
fundas. Embora se conheça muito sobre a 
operação dos ROVs submarinos, os pes-
quisadores ainda procuram soluções 
para adaptar a tecnologia à terra fi rme. 
Entre os desafi os estão a movimentação 
vertical e os rigorosos requisitos de segu-

O gerente de projetos ressaltou que os 
desenvolvedores não poderiam simples-
mente replicar a tecnologia utilizada em 
outras indústrias. “Embora tenham êxito, 
os robôs usados nas áreas militar, agríco-
la e de mineração requerem manutenção 
frequente, tornando-se inúteis em platafor-
mas remotas de petróleo e gás.” Além 
disso, ele afi rmou que a maioria dos 

Sicco concorda: “Queremos que as 
instalações sejam cada vez mais auto-
matizadas, pois a exposição de seres 
humanos a hidrocarbonetos e a ele-
mentos tóxicos é muito alta. O Sensa-
Bot poderá ir a qualquer lugar onde 
houver problemas com o H2S ou outros 
componentes tóxicos, como Oriente 
Médio, Canadá e campos petrolíferos 
não convencionais, como os da região 
do mar Cáspio”.

O próximo passo é projetar instala-
ções preparadas para receber o 
robô: “Começamos a pensar em 
como tirar proveito de máquinas 
como o SensaBot”, revela Sicco. Ele 
prevê, para a próxima década, a 
automatização gradual de instala-
ções em ambientes de gases ácidos. 
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o diretor executivo para a área internacional de upstream da 
shell e responsável pelo Relatório de sustentabilidade 2010, 
Malcolm brinded, fala sobre as melhores práticas e explica 
porque operar de forma responsável é imprescindível para o 
sucesso da empresa. 

o Relatório de sustentabilidade 2010 da shell está agora 
disponível on-line [www.shell.com/sustainabilityreport] em 
versão interativa e em formato PDf. cópias impressas do 
relatório e sua síntese, o sumário de sustentabilidade, estão 
à disposição desde maio. visite www.shell.com/sd para 
obter mais informações.

Fornecendo energia  
de forma responsável

sUstENtabiLiDaDE

Qual é o principal tema do 
Relatório de sustentabilidade 
2010 da shell?

Malcolm brinded – O Relatório de 
Sustentabilidade descreve como a abor-
dagem responsável, o investimento contí-
nuo em tecnologia e a inovação da Shell 
vão nos ajudar a oferecer energia para os 
nossos clientes. Para a Shell, operar com 
responsabilidade significa levar em consi-
deração a segurança, o meio ambiente e 
as comunidades, o que é fundamental 
para a maneira como fazemos negócios.  

O desempenho em segurança da Shell 
– o melhor até agora em 2010 – junta-
mente com os nossos padrões rigorosos 
e cultura de segurança mundial, estão 
destacados no relatório como uma forte 
evidência da nossa capacidade de 
operar de forma responsável em diver-
sos ambientes desafiadores. 

Com o fim da recessão, a economia 
mundial voltou a crescer. Nas próxi-
mas décadas, esse processo será ali-
mentado, em grande parte, pela ener-

gia proveniente de combustíveis 
fósseis. Nesse cenário, estamos traba-
lhando para fornecer energia de for-
ma responsável em uma época em que 
nossa indústria passa por inspeções 
minuciosas para evitar incidentes 
como o ocorrido no poço da BP Dee-
pwater Horizon, no Golfo do México. 

o que o desenvolvimento susten-
tável significa para a shell?

Mb – Em nossa definição de Desenvolvi-
mento Sustentável, expressada nos Princí-
pios Empresariais da Shell, consideramos 
tanto os interesses de curto prazo como os 
de longo prazo, e integramos os fatores 
econômicos, ambientais e sociais no pro-
cesso de tomada de decisão.  O objetivo 
é conseguir o equilíbrio exato entre aten-
der à demanda de energia para uma 
população em crescimento e lidar com 
desafios, como as mudanças climáticas.

A partir disso, nossa proposta é traba-
lhar hoje e contribuir para uma energia 
sustentável futura. Isso inclui produzir 
mais gás natural, focar nos biocombustí-

veis sustentáveis, ajudar a desenvolver a 
tecnologia de Captura e Armazenamen-
to do Carbono (CAC) e tornar nossas 
operações mais eficientes. 

Também é necessário planejar projetos e 
administrar operações de forma responsá-
vel. A nossa licença de operação baseia-
se na relação entre nossa empresa, gover-
nos e comunidades, portanto, devemos 
estar atentos a essa interação.

Quero que sejamos vistos, em todos os 
países, como parceiros prioritários e que 
as pessoas sintam-se felizes em nos ter na 
vizinhança.  Incorporar outras estratégias 
pode nos ajudar a melhorar a realização 
do nosso projeto ao mesmo tempo em 
que criamos benefícios duradouros para 
as comunidades. 

Em 2010, como foi o desempe-
nho da shell no quesito susten-
tabilidade?

Mb – Para a Shell 2010 foi um ano de 
desempenho econômico favorável e de 
crescente produção de petróleo e gás, 



abril a agosto de 2011 l Notícias sHELL 31 

Fornecendo energia 
de forma responsável

além de termos concluído projetos que 
devem ajudar a manter o nosso crescimen-
to no futuro. Em termos de segurança, 
alcançamos nosso melhor recorde até 
agora. Outros indicadores sociais mos-
tram como continuamos a ajudar na cons-
trução de economias locais por meio de 
práticas de arrendamento e aquisição. 
Nossas despesas mundiais totais em con-
tratação e aprovisionamento superaram 
US$ 60 bilhões.

Na questão ambiental, observamos 
melhorias na efi ciência energética e na 
redução do número de derramamentos 
operacionais. Contudo, durante o ano, 
aumentaram as emissões de gases causa-
dores do efeito estufa e as queimas de 
gases, consequências do crescimento da 
produção da empresa. 

como os funcionários podem 
contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável?

Mb – Os funcionários devem gerenciar o 
desenvolvimento sustentável com o mes-
mo rigor aplicado aos riscos comerciais e 
técnicos. Isso signifi ca que devemos levar 
em conta todas as considerações sociais, 
de segurança e de meio ambiente nos 
planos de negócios e na tomada de deci-
são antes de começarmos a realizar tra-
balhos essenciais em grandes projetos ou 
em instalações existentes.

Particularmente, há dois grupos que preci-
sam trabalhar competências e habilidades 
na agenda de desenvolvimento sustentá-
vel: líderes de negócios responsáveis pelo 
planejamento e execução de projetos e os 
gestores ativos. Ambos podem se benefi -
ciar de um treinamento avançado baseado 
em lições externas e melhores práticas. 

Já os funcionários das áreas técnica e 
comercial podem aprender mais sobre 
desenvolvimento sustentável por meio de 
Academias Comerciais e de Projetos, 
além de módulos que foram integrados 
aos vários cursos oferecidos pela Shell. 

As oportunidades de voluntariado com o pro-
jeto Better World também permitem que os 
funcionários conheçam desafi os relaciona-
dos à sustentabilidade relevantes para o seu 
trabalho. Nele, é possível participar de uma 
pesquisa ou de uma iniciativa do Instituto 
Earthwatch, por exemplo.

Podemos dizer que a 
preocupação com o 
desenvolvimento sustentável 
está no mesmo nível dos 
cuidados com a segurança?

Mb – Acredito que, em relação ao 
desenvolvimento sustentável, 
devemos percorrer o mesmo 
caminho que fi zemos com a 
segurança, tratada hoje 
como um valor fundamen-
tal para a tomada de 
decisões na Shell. 

Devemos chegar ao 
ponto em que 
entender e pensar 
sobre desenvolvi-
mento sustentável 
será   um refl exo 
natural. Queremos 
que os líderes 
tomem decisões 
naturalmente, 
encarando o 
desenvolvimento 
sustentável como um 
valor fundamental.

abril a agosto de 2011 l Notícias sHELL 31 

Já os funcionários das áreas técnica e 
comercial podem aprender mais sobre 
desenvolvimento sustentável por meio de 
Academias Comerciais e de Projetos, 
além de módulos que foram integrados 
aos vários cursos oferecidos pela Shell. 

As oportunidades de voluntariado com o pro-
jeto Better World também permitem que os 
funcionários conheçam desafi os relaciona-
dos à sustentabilidade relevantes para o seu 
trabalho. Nele, é possível participar de uma 
pesquisa ou de uma iniciativa do Instituto 
Earthwatch, por exemplo.

Podemos dizer que a 
preocupação com o 
desenvolvimento sustentável 
está no mesmo nível dos 
cuidados com a segurança?

 Acredito que, em relação ao 
desenvolvimento sustentável, 
devemos percorrer o mesmo 
caminho que fi zemos com a 
segurança, tratada hoje 
como um valor fundamen-
tal para a tomada de 

Devemos chegar ao 

sustentável como um 

Quero que sejamos vistos, em todos 
os países, como parceiros prioritários 
e que as pessoas sintam-se felizes 
em nos ter na vizinhança”

Diretor executivo de Upstream International, 
Malcolm Brinded é responsável pela 
supervisão de Desenvolvimento Sustentável 
na Shell e representa o Comitê Executivo no 
Comitê de Responsabilidade Social e 
Corporativa do Conselho. 
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tEcNoLoGia

O aumento da produtividade e eficiência na produção de 
etanol está na lista dos principais desafios do setor sucroalco-
oleiro em todo o mundo. Com o uso de tecnologias avança-
das e melhores métodos de cultivo de cana-de-açúcar, a Raí-
zen busca superar esse desafio e se tornar, nos próximos anos, 
uma das maiores produtoras do biocombustível no Brasil. 

O reaproveitamento de resíduos vegetais para a geração de 
etanol, por exemplo, é uma das apostas da companhia para 
a área de biocombustíveis avançados. Nesse processo, as 
enzimas decompõem a celulose das fibras das plantas, trans-
formando-as em açúcares direcionados à produção de eta-
nol. “Em vez de queimar os resíduos vegetais, as enzimas 
poderão decompô-los”, diz o professor Edgar Ferreira de 
Beauclair, da Universidade de São Paulo (USP).

A participação da Raízen na Codexis e Iogen, ambas volta-
das para o desenvolvimento de tecnologias para combustí-
veis, estimula a oferta do etanol de “segunda geração”, viabi-
lizando sua produção comercial. “O custo para se fazer isso 
em escala industrial ainda é um desafio: vai levar tempo para 
superá-lo”, estima o especialista. 

Enquanto o etanol de segunda geração não se torna uma 
realidade no cenário brasileiro, a Raízen busca aumentar a 
eficiência de sua cadeia em diferentes etapas. Em duas de 
suas usinas, a companhia extrai o caldo da cana-de-açúcar 
com água quente em vez da moagem com rolos. Os talos da 
cana deslocam-se em uma esteira rolante coberta à medida 
que água quente é bombeada. A água retira naturalmente o 
insumo, aumentando a quantidade de caldo extraído desti-
nado às usinas de etanol. O bagaço obtido no fim da linha 
de produção é mais seco, o que também facilita a queima 
para geração de eletricidade.

Os resíduos vegetais gerados ao longo do processo produ-
tivo do etanol como fibras e folhas (bagaço) ainda são reu-
tilizados pela Raízen para a geração de energia em usinas 
próprias. A iniciativa garante a autossuficiência energética 
do segmento, que ainda fornece o excesso à rede nacional 
de distribuição. No Brasil, a eletricidade proveniente da 
biomassa do setor sucroalcooleiro responde por 3% da 
demanda nacional. A expectativa é que até 2020 esse 
percentual seja de 15% de atendimento. 

Biocombustíveis 
melhores

aumentando o rendimento das colheitas

A produção mais eficiente de cana-de-açúcar tem se tornado 
uma necessidade nas últimas décadas. O cultivo de espécies 
de plantas mais resistentes às pragas e doenças e com maior 
produtividade também fazem parte da estratégia da Raízen 
para garantir sua competitividade no mercado sucroalcoolei-
ro. Com a introdução de vespas cotesia e fungos, a Raízen 
conseguiu reduzir em 35% o uso de pesticidas químicos na 
plantação de cana, ameaçada anteriormente pelas pragas 
cigarrinha-das-raízes e broca-da-cana. 

A Raízen usa seu próprio sistema avançado de informação 
geográfica, que usa imagens por satélite para mapear seus 
800 mil acres de terra. O sistema conta com diversas fontes, 
como registros oficiais do solo, estações meteorológicas públi-
cas e imagens em tempo real. Modelos matemáticos avança-
dos calculam como as condições afetam as colheitas e fazem 
previsões precisas dos rendimentos da cana e também ajudam 
a manter os gerentes agrícolas mais informados.

“Usamos as informações sobre a condição das colheitas para 
ajustar, por exemplo, a aplicação de fertilizantes ou para dire-
cionar o controle de pragas para termos uma melhor produtivi-
dade”, afirma Ralph Hammer, engenheiro agrícola da Raízen. 
“As imagens por satélite mostram as lavouras onde há anoma-
lias, causadas por fatores como as pragas. Isso é mais preciso 
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Formada em junho de 2011 como 
uma joint venture entre a Shell e a 
Cosan, a Raízen é uma empresa 
importante na área de varejo e de 
comercialização de combustível que 
opera no Brasil, um dos mercados que 
mais crescem no mundo.

Em um dos maiores negócios de bio-
combustíveis até o momento, a Shell 
está combinando a sua ampla expe-
riência em varejo, redes mundiais e 
pesquisas sobre biocombustíveis 
avançados com o conhecimento téc-
nico da Cosan sobre produção de bio-
combustíveis em grande escala. A Raí-
zen vai produzir e vender mais de dois 
bilhões de litros por ano do etanol com 
o mais baixo teor de carbono disponí-
vel comercialmente – feito a partir de 
cana-de-açúcar brasileira. 

a raízen

do que se deslocássemos  pessoas para realizar as verifi-
cações por amostragem.”

cortes eficientes 

A Raízen utiliza colheita mecanizada em cerca de 
64% de suas terras cultiváveis. O objetivo é aumentar 
gradualmente para 100% com a eliminação da colhei-
ta manual para atender às novas exigências ambien-
tais de São Paulo – o maior estado produtor de cana. 
De acordo com a legislação, que deve entrar em vigor 
em 2014, as colheitadeiras mecânicas precisam ser 
implementadas em todos os terrenos planos o suficiente 
para a operação dessas máquinas (uma inclinação 
menor do que 12%).

As colheitadeiras mecânicas são mais eficientes que 
o corte manual, pois também cortam a palha que, em 
um processo manual, deve ser queimada primeiro. A 
alternativa aumenta a sustentabilidade do processo 
produtivo, já que evita a emissão de CO2. Espera-se 
que essa transição na colheita reduza em 8,5 milhões 
de toneladas de CO2 as emissões na indústria sucro-
alcooleira de até 2017. 

Do cultivo até o uso, o etanol de cana produz cerca de 
70% menos CO2 do que a gasolina convencional, levan-
do-se em consideração fatores como transporte e processa-
mento. À medida que cresce, a cana absorve uma propor-
ção maior do gás na comparação com outros cultivos para 
a geração de biocombustíveis, como a soja. 
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as camadas 
espessas de sal 
no leito do mar no 
Golfo do México 
fazem com que 
a localização de 
petróleo e gás seja 
um grande desafio. 
Desenvolvemos 
novas tecnologias 
que permitem 
a visualização 
debaixo da camada 
de sal e descobrir 
recursos que 
ajudam a satisfazer 
à crescente 
demanda mundial 
por energia. 

Desafios 
abaixo do sal

HoRiZoNtEs

As baixas temperaturas e a alta pressão 
transformam o fundo do mar em um 
ambiente hostil à presença humana. Para 
vencer as forças da natureza, os enge-
nheiros de exploração de petróleo e gás 
apostam na tecnologia avançada e no 
planejamento. “As perfurações em águas 
profundas são muito caras, portanto, pre-
cisamos identificar as reservas com preci-
são”, explica o vice presidente de Tecno-
logias de Exploração, Dirk Smit. 

Para mapear o fundo do oceano e 
encontrar possíveis reservas submarinas, 
os engenheiros utilizam uma técnica cha-
mada análise sísmica. Nesse processo, 
canhões de ar comprimido disparam 
ondas sonoras de um barco equipado 
com receptores. Ao ricochetear na rocha 
debaixo do leito do mar e retornar à 
superfície, as ondas ganham diferentes 
velocidades e direções. Com esses 
dados, os engenheiros podem construir 
um modelo tridimensional do solo maríti-
mo e avaliar as possibilidades de encon-
trar reservas de petróleo e gás.

No entanto, a exploração sísmica não 
fornece uma imagem perfeita do subsolo. 
As camadas de sal alteram as ondas 
sonoras, em um fenômeno parecido com 
a estática em uma conversa telefônica, 
tornando difícil uma análise precisa. 

Para superar os desafios impostos pela 
camada de sal, outros métodos de pes-
quisa começaram a ser adotados. Uma 
das possibilidades é a utilização de 

receptores de ondas sonoras em um 
segundo navio ou no leito do mar. A técni-
ca, conhecida como análise sísmica 
wide azimuth, cria um ângulo de grande 
abertura entre a fonte do som e os recep-
tores, o que permite obter informações, 
antes invisíveis, sobre a camada de sal.

Há pouco tempo, o custo de um segun-
do barco e do equipamento necessário 
para processar os resultados restringia o 
uso de análises de grande abertura. Os 
avanços da tecnologia, todavia, torna-
ram o processo mais econômico, popu-
larizando a técnica. 

A Shell usou esse método no Golfo do 
México em 2009 e 2010, em uma pes-
quisa que resultou em duas grandes des-
cobertas que aumentaram os recursos 
da região em mais de 200 milhões de 
barris de petróleo.

Em um futuro próximo, essas análises 
serão usadas para superar o desafio 
imposto pelo sal em águas profundas 
nas costas do Brasil, África Ocidental e 
em partes do Mediterrâneo. 

A Shell também está testando soluções 
para automatizar a instalação de recep-
tores sísmicos utilizando robôs autopro-
pulsados e equipados com sistema de 
navegação via satélite. Esse recurso eli-
minaria a necessidade de operadores 
de controle e permitiria a instalação de 
mais receptores, aumentando, assim, a 
precisão dos estudos. 
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ENtREvista LaURa MaRiaNi

Qual o foco do projeto?
 
Laura Mariani – A filosofia da 
Junior Achievement é “você é ar-
quiteto do próprio caminho”. 
Trabalhamos para despertar o es-
pírito empreendedor nos jovens por 
meio de metodologias específicas. 
Trata-se de uma associação educa-
tiva sem fins lucrativos. Atuamos nas 
escolas, proporcionando visão do 
mundo dos negócios e facilitando o 
acesso ao mercado de trabalho.

E sobre sua abrangência?

LM – São 22 programas aplicados 
do 5º ano ao 1º universitário. No 
Brasil,  mais de 2,5 milhões de alu-
nos de 2.500 escolas participaram. 
Atua em 27 estados com o apoio de 
90 mil voluntários.

como é a participação da shell?
 
LM – A Shell é membro fundador 
da organização no Rio e, desde  
1999, investe no voluntariado.  
A empresa tem tido, ainda, atuação 
expressiva no programa “Empresário 
Sombra”, recebendo jovens para  
passar um dia ao lado de um  
executivo da empresa.

arquitetos do 
próprio caminho

De que forma é feita a inclusão 
da iniciativa privada? 

LM – Atualmente, várias empresas 
têm como premissa de responsabili-
dade social o eixo da educação.  Elas 
nos procuram para despertar o inte-
resse do funcionário e mostrar suas 
estruturas de voluntariado interno, que 
é um modelo simples. A metodologia 
começa com treinamentos, dentro de 
sala de aula, onde o colaborador é 
estimulado a desenvolver e gerir seu 
próprio projeto de voluntariado. 

As empresas ganham profissionais 
sensibilizados com a sociedade e 
com o meio ambiente. É uma via de 
mão dupla. 

Esse é o melhor caminho?
 
LM – Essa é a nossa aposta. O tra-
balho com os jovens passa por uma 
formação empreendedora nos três 
eixos do desenvolvimento sustentável. 
Temos programas que abordam e pro-
vocam o jovem a pensar nesse âmbi-
to. Visualizamos uma geração melhor 
capacitada com suas habilidades re-
novadas, apostando no profissional 
do futuro com visão mais ampla de 
como gerenciar recursos. 

E os próximos passos? 
 
LM – Nossa meta é estar em todas as 
escolas do estado do Rio e atender 
35 mil jovens até 2016. Buscamos 
apoio de outros municípios para es-
truturar a iniciativa e crescer dentro 
do estado, sempre convidando novos 
parceiros. A ideia é fazer disso um 
movimento de transformação. 

Mais informações sobre a Junior 
Achievement: www.jabrasil.org.br.

a preocupação com o empreendedorismo é a chave para a construção de 
negócios mais sustentáveis. com essa perspectiva, Laura Mariani, diretora 
da Junior achievement – organização apoiada pela shell e presente no 
brasil há 25 anos – explica como o movimento das companhias em prol 
do voluntariado corporativo traz benefícios para os jovens e empresas. 

Então a troca é interessante... 
  
LM – Os jovens ganham conheci-
mento, perspectivas, informação, 
formação, treinamento e capacita-
ção. O voluntário recebe tudo isso 
de volta da mesma forma, pois en-
tra em contato com um mundo que é 
distinto do dele. 
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