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 confira nesta edição

OperaçãO em parque das 
COnChas atinge marCa de 100 
milhões de barris de petróleO 

impulsionando o  
Progresso Juntos
shell reúne especialistas para 
debater os efeitos do crescimento 
urbano sobre os recursos naturais 

Safety Day
Com o tema ‘goal Zero – porque nos 
importamos’, evento anual promove 
reflexão sobre a segurança no 
ambiente de trabalho

COnquista 
históriCaNS



notícias shell 397

editorial

Quase seis anos depois de extrair o 
primeiro óleo de Parque das conchas 
(Bc-10), a shell comemorou, em 
março, a marca de 100 milhões de 
barris de petróleo retirados do 
campo. e este não foi o único motivo 
de orgulho: Bc-10 é pioneiro em 
várias tecnologias adotadas pela 
shell, como você poderá conferir na 
reportagem principal desta edição. 

Parque das conchas chegou lá sem 
que a equipe descuidasse de um dos 
valores mais importantes para o 
Grupo shell: a segurança. não é à 
toa que, todo ano, a organização 
dedica um dia inteiro à discussão do 
tema, provocando ampla reflexão 
em todo o staff. em 2015, somente 
na shell Brasil, o safety day reuniu 
mais de 2 mil participantes, em 40 
sessões diferentes. 

nas páginas a seguir, você também vai 
saber mais sobre a shell eco-marathon 
americas, que neste ano foi realizada 
em detroit, o berço da indústria 
automobilística americana. centenas de 
estudantes construíram carros para 
disputar a competição, na qual vencem 
os modelos que rodam mais com menos 
combustível. na pista, havia também 
quatro equipes brasileiras. 

esta edição da “notícias shell” traz 
muito mais. e, se fosse possível, você 
também escutaria música ao folhear as 
páginas: uma das reportagens é sobre 
“the sound of shell”, a música 
gravada no famoso estúdio de abbey 
road, em londres, para reforçar a 
sólida marca da companhia.

Boa leitura!

2

coordenação 
Gerência de comunicação interna 
claudia Moretz-sohn

Produção editorial 
cajá comunicação

reportagem 
annaclara Velasco 
Gabriela Vasconcellos 
Vinicius damázio

design 
felipe nogueira

fotografia  
arquivo shell, arquivo Pessoal, alessandro costa,  
cacau fernandes, Mauro Pimentel e samir richam 

contato 
av. das américas, 4.200 – blocos 5 e 6 
Barra da tijuca – rio de Janeiro – rJ 
ceP.: 22640-102 
tel.: 21 3984 7014 fax: 3984 7888

e-mail 
fale@shell.com

endereço eletrônico 
www.shell.com.br

impressão: edigráfica

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

shell World Brasil | NOtíciaS SHELL 

16

08



16
caPa 
tesouro resgatado

20
coMPetição 
acelerem, estudantes!

23
educação 
aula prática

24
tecnoloGia  
faxina hi-tech

26
Brasileiro tiPo 
exPortação
de granito e cheia de energia

28
liVeWire 
talento que vai longe

30
resultados
sem bla-bla-blá

31 
artiGo 
cultura organizacional como fator de sucesso

04
JoGo ráPido
de cara nova; diversidade à mesa; 
investimento social na tela

06
seGurança 
Porque nos importamos

08
eVento 
olhos mais abertos

10
identidade 
no ritmo certo 

12
deBate 
na linha de frente

14
neGócios 
‘combinação recomendada’

15
eMPreendedorisMo
Verdes, porém maduros

24

shell World Brasil | NOtíciaS SHELL 

3



4

diversidade à mesa
a área de aprendizagem do rh da shell decidiu unir o útil ao 
agradável e lançou o ciclo “lunch and learn”. ao longo de 2015, serão 
debatidos temas relativos à diversidade e à inclusão, como respeito a 
diferentes orientações sexuais e apoio a pessoa com deficiência. 
comandadas por funcionários de recursos humanos da companhia, as 
sessões acontecem durante o almoço. o encontro, que dura em média 
duas horas, é encerrado com um debate entre os participantes, o que 
propicia um ambiente de aprendizado e troca de experiências. serão 
10 “lunch and learn” ao longo do ano. 

Para cada encontro, são oferecidas 20 vagas, e os interessados devem 
inscrever-se com antecedência. segundo Karina franken, gerente de 
aprendizagem e diversidade e inclusão para a américa latina, a ideia 
do “lunch and learn” surgiu a partir do desejo de reforçar o conceito 
de diversidade e inclusão: 

“esse tema está fortemente relacionado aos valores da shell. 
entendemos que, quanto mais aberto para a diversidade é o ambiente 
de trabalho, mais agradável ele se torna. além disso, empresas 
inclusivas têm melhores resultados”. 

de cara nova
o portal da shell Brasil ganhou nova “embalagem”: 
desde maio, está com um design mais moderno e 
imagens ampliadas, que chamam a atenção do 
internauta.  além disso, foi adaptado para ser 
visualizado corretamente em qualquer dispositivo 
móvel, seja celular ou tablet. 

as novas mudanças tornam mais agradável a 
experiência dos usuários. o site foi construído 
considerando as melhores práticas de acessibilidade 
para auxiliar o consumo da informação por pessoas 
com deficiência. “inclusão” é uma prática importante 
para a companhia. 

“o projeto foi construído colocando o usuário em 
primeiro lugar, para que ele possa achar a informação 
facilmente e compartilhar nossas histórias com suas 
redes pessoais e profissionais”, afirma Juliana Moreira, 
consultora de canais digitais na américa do sul.

a nova plataforma é fruto do digital roadmap Project 
(drP), que prevê a reformulação de todos os sites do 
Grupo shell até 2016. o objetivo da iniciativa é tornar 
a empresa de energia mais inovadora no campo 
digital. o portal brasileiro – que recebeu mais de três 
milhões de visitas em 2014 – foi o segundo do grupo a 
ser reformulado, após o reino unido. 

“foi um projeto massivo e um verdadeiro trabalho de 
equipe composto por times em vários continentes, 
como shell, raízen e agências externas. Mais de 20 
pessoas estiveram envolvidas direta ou indiretamente 
no processo”, explica ricardo carvalho, diretor global 
de Projetos digitais. 

durante o almoço, participantes se envolvem em debate sobre diversidade e inclusão
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tudo o que um jovem cineasta quer é incentivo financeiro para tirar seu 
roteiro do papel. a shell e a Mofilm – produtora norte-americana de 
filmes que transmitem mensagens positivas – fizeram uma parceria que 
ajudou a realizar o sonho de alguns deles. 

neste segundo ano de trabalho conjunto, a Mofilm encomendou a 
cineastas roteiros sobre projetos de investimento social da shell 
Brasil. recebeu 12, entre novembro de 2014 e fevereiro deste ano. 
destes, três foram selecionados pela companhia para financiamento, 
além de receberem premiação em dinheiro. 

dos três selecionados, dois filmes falam sobre empreendimentos 
do iniciativa Jovem 2014: a atom – uma empresa de soluções e 
serviços para ciclistas – e o clube orgânico, uma cooperativa que 
conecta consumidores finais a produtores de alimentos orgânicos. 
o terceiro aborda o programa de voluntariado saber dividir, e 

foi também uma forma de agradecer publicamente a dedicação 
dos funcionários da companhia.

depois de prontos, os três filmes foram avaliados pela shell. 
“atom” foi o vencedor, e seus produtores ganharam uma viagem 
para os estados unidos.

“tivemos uma grata surpresa, pois recebemos um material de 
altíssima qualidade. foi muito difícil fazer a seleção, mas escolhemos 
as opções que melhor transmitiram a vibração dos projetos da shell”, 
explica leíse duarte, gerente de investimentos sociais. 

 “além de reconhecer o trabalho de jovens cineastas, com essa iniciativa 
tivemos a oportunidade de falar para mais pessoas sobre as ações de 
investimento social da shell no Brasil”, afirma a assessora de 
comunicação corporativa da companhia, Maria claudia Beiriz. 

Investimento social na tela

ciNEma Em caSa 
as três produções estão disponíveis para visualização 
no canal da shell no Youtube. Para assisti-las, acesse 
o link abaixo ou escaneie o Qr code.

 https://www.youtube.com/watch?v=T8QRdm0ModA



eM seu 9º ano, safetY daY 
teVe 40 sessões e dois Mil 
ParticiPantes só no Brasil

pOrque nOs     impOrtamOs

6 SEguRaNça

álbum de fotos

na shell Brasil, o clima para o safety day começou a esquentar um mês antes.  
em abril, foi lançado um concurso de fotografias com o tema “Porque nos 
importamos”, em que os funcionários eram estimulados a fotografar situações que 
expressassem a motivação diária com a segurança, dentro e fora do trabalho.

 os autores das cinco melhores fotos ganharam vales-presentes. aline coelho, 
analista de Gerenciamento de informações, tirou o primeiro lugar. Veja a  
imagem vendedora ao lado.

apertem os cintos

Para reforçar a importância da segurança nas 
estradas, três simuladores de direção foram 
instalados na sede da shell, na Barra da tijuca. 
funcionários, contratados e estagiários 
puderam testar a sensação de dirigir sob o 
efeito de álcool e em situações adversas, como 
na chuva e em áreas rurais. de acordo com a 
analista de Meio ambiente ligia inafuku, 
responsável pela organização do evento, o 
forte apelo visual garantiu o sucesso da ação.

“os simuladores permitem que as pessoas 
conheçam os riscos, sem de fato se submeterem 
a eles. Quando falamos em segurança no 
trabalho, logo pensamos em números, 
estatísticas e desempenho. Mas não é só isso o 
que importa. na campanha deste ano, falamos 
sobre a importância de as pessoas voltarem a 
suas casas em segurança”, disse ligia.  

assim como nos outros anos, o safety day não 
ficou restrito à sede. a fábrica de lubrificantes, 
na ilha do Governador, os fPsos fluminense e 
espírito santo e as bases de logística também 
promoveram o evento. foram realizadas 40 
sessões no total, com cerca de dois mil 
participantes. o vice-presidente de deep Water 
da shell Brasil, Kent stingl, incentivou o 
envolvimento de todos no cumprimento das 
regras de segurança: 

“o segredo para atingir o Goal Zero é sermos 
implacáveis. o comportamento seguro 
precisa ser promovido por todos e para todos. 
os líderes são porta-vozes dessa mensagem 
e, para garantir sua eficácia, precisam estar 
junto de suas equipes. a presença é 
importante para reforçar o recado, 
principalmente para nossos prestadores de 
serviços. Quando a mensagem vem por 
canais mais próximos, o impacto é maior”. 

os projetos da shell têm uma meta em 
comum: o Goal Zero, que representa uma 
operação sem danos às pessoas ou ao 
meio ambiente. segurança é um objetivo 
perseguido continuamente pelo Grupo, e 
há um dia no ano em que todos dão uma 
pausa em suas atividades para discutir o 
tema: o safety day.

a nona edição do evento foi realizada em 6 
de maio, com o tema “Goal Zero – Porque 
nos importamos”. no Brasil, o dia foi 
repleto de palestras e atividades para 
estimular a conscientização e a adoção das 
melhores práticas em segurança no 
escritório, na fábrica, nas plataformas, nas 
empresas contratadas e nas estradas. 

segundo caroline amblard, gerente de 
hsse da shell Brasil, a intenção foi 
organizar um dia divertido, sem perder de 
vista a questão central. “o safety day é 
uma ótima ocasião para as pessoas se 
afastarem um pouco de suas atividades 
rotineiras e pensarem de que maneira estão 
contribuindo para a segurança e qual é o 
seu comprometimento com o assunto”, diz 
caroline. “alcançar o Goal Zero depende 
do esforço e da contribuição de todas as 
pessoas envolvidas nas operações da 
companhia”, acrescenta. 

no safety day, Moisés costa, gerente de 
segurança operacional, incentivou a 
intervenção em qualquer situação insegura. 
“as pessoas precisam demonstrar que se 
importam com o outro e intervir. todos os 
dias, devemos estar atentos aos perigos que 
ameaçam pessoas, instalações e meio 
ambiente. se conseguimos ficar um dia sem 
acidentes, podemos manter esta marca nos 
365 dias do ano. Quanto menos tolerante a 
riscos nós formos, mais seguras serão 
nossas operações”, enfatiza.

a analista de Meio ambiente ligia inafuku testa o simulador de direção
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Mais de duas mil pessoas participaram das 40 sessões da 
edição brasileira do safety day, no dia 6 de maio 



Olhos  
Mais aBertos
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8 eVento

“Pessoas diferentes. escolhas diferentes. respeito igual.”

o slogan acima dá a dimensão da semana de diversidade e 
inclusão (d&i), realizada de 22 a 27 de junho. como diz o 
nome do evento, o objetivo foi estimular um ambiente de 
trabalho inclusivo e a reflexão sobre a importância do 
respeito às diferenças.  Pela primeira vez desde 2012, 
quando a semana de d&i entrou no calendário da shell 
Brasil, foi colocado em pauta o tema da diversidade sexual e 
dos novos tipos de família. 

“Quisemos debater as mudanças no contexto familiar e a 
importância de lidar e aceitar os arranjos que fogem do 
padrão convencional. É uma discussão que impacta todos, 
pois todo mundo se sente melhor quando é aceito. não 
estamos discutindo valores ou escolhas. nosso papel como 
empresa é proporcionar um ambiente no qual as pessoas se 
sintam respeitadas”, diz Karina franken, gerente de 
aprendizagem e d&i para a américa latina.

a semana de d&i teve sessões tanto na sede quanto na fábrica 
de lubrificantes, na ilha do Governador.  os funcionários foram 
estimulados a colocar fotos de suas famílias em um painel 
montado nas duas localidades, que também tiveram uma 
palestra da psicóloga e educadora sexual camila Macedo 
Guastaferro, do instituto Kaplan. ela fez um breve histórico das 
transformações do conceito de unidade familiar e envolveu os 
participantes em uma dinâmica. 

“apresentei algumas situações – como discriminação sexual e 
uma escola que se recusa a receber crianças com deficiência 
– para que cada grupo analisasse a história sob o ponto de 
vista de um dos personagens envolvidos. houve muita 
participação nas duas sessões e as discussões nos subgrupos 
também foram bem interessantes”, analisou camila. 

segundo a psicóloga, o ambiente de trabalho não pode 
ser dissociado das outras esferas da vida. “o trabalho é 
mais um lugar para ver que as pessoas têm valores e 
posições diferentes e começar a entender que algumas 
posturas podem ser desrespeitosas para com o outro. a 
cultura de que a sexualidade tem de ser cuidada só em 
casa é enganosa. É importante ter uma visão mais 
panorâmica de como esses conceitos são estruturados. 
não existe só uma verdade”, afirmou.

Sem barreiras

outra iniciativa da semana d&i foi a 
apresentação sobre deficiência auditiva com 
fernanda nogueira, coordenadora da enable 
– rede de funcionários de apoio às pessoas com 
deficiência – e com a assistente administrativa 
eliana nunes ferreira. eliana tem apenas 3% da 
audição em um ouvido e 5% no outro. ela 
dividiu suas experiências sobre a convivência e 
o trabalho na companhia e contou que percebe 
no dia a dia o reflexo das iniciativas de inclusão, 
como a semana de d&i.

“no início não foi fácil, mas eu não quis deixar 
a deficiência passar por cima de mim. Provei 
que podia ser melhor que minhas limitações. 
há três anos, sou responsável pela 
coordenação de todos os exames médicos da 
shell e, desde então, meu departamento 
recebe prêmios pelo desempenho. hoje, as 
pessoas sabem que precisam falar comigo de 
frente, para que eu faça a leitura labial, e que 
eu não gosto de atender ao telefone, por 
exemplo. Para mim, é como se a deficiência 
não existisse”, disse. 

a semana de d&i foi encerrada com 
caminhada, café da manhã e atividades 
interativas para as crianças no dia 27, no 
Jardim Botânico. 

Grupos discutem valores 
da família durante 
dinâmica realizada  
por psicóloga



os organizadores da semana de d&i apresentaram 
também o trabalho da associação dos Pintores com a Boca 
e os Pés, cujos artistas expuseram suas obras e pintaram 
quadros na hora. um dos presentes foi o jornalista luciano 
nascimento, de 28 anos, que ficou tetraplégico após sofrer 
um acidente, há 13 anos.  

o primeiro contato de luciano com a arte foi em 2003, 
quando estava em um centro de reabilitação em Brasília. 
na época, ele era o único paciente que não tinha 
mobilidade dos membros superiores e, por isso, não 
podia participar do setor de terapia manual. como 
estava em processo de adaptação à sua nova condição 
física, luciano pediu à terapeuta um quadro e um pincel, 
pois pintaria com a boca. 

“Quando voltei para o rio de Janeiro, comecei a pintar 14 
horas por dia e testar cores, nuances e perspectivas. depois 
que vendi meu primeiro quadro, comecei a vislumbrar a 
arte como profissão. em 2005, fui aceito na associação e 
hoje digo que a pintura foi para mim um grande 
instrumento de reinserção social”, conta.

SupeRAção

seMana de d&i Busca aMPliar a 
PercePção dos funcionários e 
ProMoVer a inclusão
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a psicóloga camila Macedo Guastaferro conduz a dinâmica de grupo

eliana ferreira (à esq.) e fernanda nogueira falaram sobre deficiência 
auditiva na fábrica de lubrificantes da shell

o jornalista luciano nascimento, um dos representantes da associação 
dos Pintores com a Boca e os Pés, emocionou o público com seu trabalho
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eMPresa lança 
Música exclusiVa Para 
reforçar a Marca

ritmo
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as cores vermelha e amarela e a concha já não são 
os únicos elementos que compõem a identidade da 
shell. a companhia ganhou também uma música 
para chamar de sua:  “the sound of shell”, 
representando a personalidade e os valores da 
marca. a canção foi gravada em um estúdio que 
entrou para a história: abbey road, em londres, 
onde os Beatles produziram a maioria de seus discos 
(saiba mais no box). 

“nossa identidade precisava abraçar algo além do 
que é visível. Por isso, redescobrimos a riqueza e o 
poder da música, que evoca o emocional das 
pessoas. com o tempo, vamos explorar a forma de 
alavancar outros elementos sensoriais, como olfato e 
tato. É uma parte do caminho rumo à humanização 
da marca shell”, afirma dean aragon, ceo da 
marca shell internacional e vice-presidente global 
de Marca. 

a música buscou traduzir o que a companhia mais 
valoriza: respeito, integridade, inovação e conquista 
de grandes desafios. Vários compositores receberam 
a proposta e apresentaram sugestões, mas apenas 
um foi escolhido: o inglês tom howe, reconhecido e 
premiado sobretudo por trilhas sonoras  
para a televisão. 

segundo aragon, o principal desafio foi assegurar 
que a composição fosse autêntica e transmitisse o 
sentimento de pertencimento aos mais de 90 mil 
funcionários do Grupo no mundo. “É comovente ver 
como muitos de nós, movidos pelo som da shell, 
estamos redescobrindo um sentimento de  
orgulho”, diz. 

o tema está disponível em diferentes ritmos, como 
rock, música eletrônica e banda marcial. não 
importa o arranjo: “the sound of shell” é  facilmente 
reconhecível, associada pelo consumidor à marca e 
aplicada em eventos e campanhas.  

desde que os Beatles fizeram barulho nos anos 1960, 
abbey road tem sido sinônimo de grandes produções da 
cultura pop. fundado em 1931, o estúdio é um dos mais 
famosos do mundo. respeitado no meio musical por sua 
excelência técnica, já recebeu artistas tão variados quanto 
Pink floyd, al stewart, Jay-Z e lady Gaga. 

exatamente em frente ao abbey road, está localizada a 
faixa de pedestres mais famosa do mundo. o local virou 
atração turística e é visitado por turistas que querem 
reproduzir a imagem da capa de “abbey road”, o álbum 
que os Beatles batizaram com o nome do estúdio. nela, 
Paul Mccartney, John lennon, ringo starr e George 
harrison atravessam a rua.

“além de ser famoso, abbey road é um dos melhores 
estúdios do mundo. e é claro que a shell não merecia nada 
menos do que isso”, completa aragon.

eSTúdio dAS eSTRelAS

Na REDE 
escaneie o Qr code ou acesse o link abaixo para assistir ao comercial 
e ouvir a música.

 https://www.youtube.com/watch?v=eNqzvavddw8
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Brasil faz as honras

o lançamento da música da shell casou com a estreia, no Brasil, 
do comercial dos lubrificantes shell helix ultra com tecnologia 
PurePlus. com o slogan “Por isso não se discute. lubrificante tem 
que ser shell”, a campanha ganhou um toque orquestral e alia o 
pioneirismo do produto à melodia, até então inédita no país. 

a ideia do comercial foi representar a potência do óleo por meio 
de uma “orquestra de carros”, que reproduz “the sound of shell”. 
a campanha foi exibida na tV, em rádios e na internet e já tem 
mais de 12 milhões de visualizações no Youtube.  



até 2050, os centros urbanos de todo o mundo abrigarão 6,3 bilhões 
de pessoas, mais do dobro do número atual. a população mundial 
será mais envelhecida, terá mais renda e, consequentemente, maior 
apetite de consumo. com recursos naturais finitos, oferecer energia, 
água e alimentos de forma limpa e segura a tanta gente é um enorme 
desafio, e a shell tem protagonizado grandes debates que buscam 
encontrar soluções possíveis. 

Para promover a discussão sobre o stress nexus – a 
interdependência e o conflito entre a produção de alimentos, água e 
energia – o Grupo shell organiza, desde 2012, o evento Powering 
Progress together (PPt),  que reúne acadêmicos e representantes da 
sociedade civil, do governo e da iniciativa privada. em 2014, o PPt 
teve uma bem-sucedida edição no Brasil ao propor o debate 
integrado sobre o tema. neste ano, no dia 30 de junho, o rio de 
Janeiro recebeu o workshop “impulsionando o Progresso Juntos”, 
que abordou os desafios sobre energia e água impostos pelo 
crescimento urbano.

“o estudo ‘cenários sob novas lentes’ da shell indica que o crescimento 
urbano deve ser o fator que mais vai modificar o comportamento da 
nossa sociedade e colocar cada vez mais pressão por soluções”, disse 
o presidente da shell Brasil, andré araujo, durante a abertura. 

o chefe da equipe de cenários do Grupo shell, o holandês Wim 
thomas, veio ao Brasil especialmente para o evento. thomas ajudou a 

na linha 
de frente

WorKshoP ‘iMPulsionando o ProGresso Juntos’ reúne esPecialistas Para discutir 
desafios enerGÉticos do cresciMento urBano

dimensionar o desafio das próximas décadas ao demonstrar que é 
preciso duplicar a oferta de energia ao mesmo tempo em que é 
necessário reduzir pela metade as emissões de carbono:  

“nos próximos 30 anos, será necessário um investimento de us$ 350 
trilhões em infraestrutra urbana. o crescimento populacional está se 
refletindo na urbanização e, por isso, precisamos melhorar a 
capacidade de construir novas cidades. a questão é: que tipo de 
consumo energético elas terão?”, indagou.

Para debater o tema, os especialistas convidados foram divididos 
em duas mesas-redondas. a primeira abordou a gestão energética 
sob o ponto de vista da oferta; a segunda, a partir da demanda. a 
primeira mesa apresentou inovações tecnológicas, como o 
fraturamento hidráulico e o gás de xisto, além de fontes renováveis, 
como etanol e biomassa. 

segundo o secretário-executivo do instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (iBP), Milton costa, o estoque atual de energia é 
suficiente para atender à demanda mundial. “o desafio é fazer o mix 
adequado a um preço competitivo”, afirmou. ele também lembra que a 
matriz energética brasileira é bastante equilibrada entre fontes 
renováveis e não-renováveis, mas a tendência nos últimos anos tem sido 
o aumento do uso de combustíveis fósseis. 

Para a coordenadora de pesquisa da fGV energia, lavínia hollanda, 
inovações tecnológicas tornarão as fontes renováveis progressivamente 
mais baratas, diversificadas e acessíveis. lavínia acredita que a 
transição será impulsionada por uma sociedade cada vez mais 
consciente da delicada questão energética, e que é importante as 
organizações entenderem essa mudança: “as companhias de energia 
precisam ser empresas de serviço, e não de commodities”. 

o painel de oferta energética foi encerrado por tom Burke, 
ambientalista, consultor para questões ambientais e fundador e 
presidente da e3G – uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é 
acelerar a transição global em direção ao desenvolvimento sustentável. 
ele citou como exemplo os conflitos mundiais pela água para demonstrar 
a importância da discussão sobre o stress nexus, destacou a liderança 
da shell na discussão desse tema e salientou a importância da sociedade 
civil na busca por soluções: “os cidadãos têm que elevar as vozes e criar 
um debate em nível nacional”. 

12 DEBatE
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a segunda mesa-redonda foi aberta pelo subsecretário de ciência e 
tecnologia do rio de Janeiro, carlos antônio silva. no painel, 
suzana Kahn, pesquisadora da coppe/ufrJ, deixou claro que as 
atuais cidades não têm infraestrutura suficiente para acompanhar o 
crescimento da população urbana e destacou a oportunidade para a 
construção de ambientes mais sustentáveis e inteligentes. 

suzana também alertou para o fato de que governo e indústria 
devem estimular o consumidor a adotar práticas mais sustentáveis. 
não é isso o que acontece atualmente no Brasil: o imposto sobre 
veículos, por exemplo, é calculado sobre o preço do automóvel. 
assim, um carro com mais tecnologia e menos poluente paga mais 
impostos do que um veículo com mais emissão de carbono. 
“deveria ser exatamente o contrário”, criticou. 

no mesmo painel, o consultor José luiz alquéres argumentou que o 
consumo de energia per capita nas cidades não é muito elevado, 
pois há mais concentração e eficiência de recursos. ele também 
defendeu a interdependência entre centros urbanos pequenos, 
médios e grandes como essencial para o equilíbrio e o uso 
responsável dos recursos naturais. em um mundo cada vez mais 
conectado, as soluções devem ser coletivas. 

“o custo-benefício da cidade é muito bom, seu poder de atração é 
brutal. se não fosse, não atrairia as ondas migratórias. Mas devemos 
considerar a importância da densidade da ocupação sobre o custo 
de prestação dos serviços”, disse alquéres. 

o cReSciMeNTo uRbANo deve SeR 
o fAToR Que MAiS vAi ModificAR 
o coMpoRTAMeNTo dA NoSSA 
SociedAde e colocAR cAdA vez 
MAiS pReSSão poR SoluçõeS
 
ANdRé ARAujo, 
pReSideNTe dA Shell bRASil

01: especialistas discutem o desafio energético sob o ponto de vista da oferta

02: Presidente da shell Brasil, andré araujo falou na abertura do evento

03: Wim thomas, chefe da equipe de cenários do Grupo shell, veio ao 
Brasil especialmente para o evento

04: a mesa que discutiu a demanda energética das novas cidades

02

01

03

04
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no início de abril, a shell e a britânica BG anunciaram o 
maior negócio no setor de óleo e gás nos últimos 20 anos: 
uma “combinação recomendada”, que ainda depende 
da aprovação dos acionistas e de agências e governos de 
mais de 20 países, para ser concretizada. se tudo correr 
conforme o esperado, a nova configuração deve entrar 
em vigor no primeiro semestre de 2016. 

segundo o ceo do Grupo shell, Ben van Beurden, 
trata-se de “um movimento ousado que poderá mudar a 
nossa indústria”. o acordo, se aprovado, significará para 
a shell a oportunidade de expansão em águas profundas 
no Brasil. a BG é a principal parceira da Petrobras em 
águas profundas na Bacia de santos, com participações 
nos campos de lapa, lula, iara e sapinhoá. no fim de 
2014, somadas, shell e BG produziam 130.000 barris de 
óleo equivalente (boe) por dia. Juntas, as duas empresas 
poderão, no fim da década, chegar a 550.000 boe/dia.

também na Bacia de santos está localizado o campo de 
libra, o maior já descoberto no pré-sal, do qual a shell 
tem 20% e a Petrobras, 40%. “os ativos da BG no Brasil 
oferecem crescimento já em curto prazo na Bacia de 
santos, complementando a nossa posição de longo 
prazo no projeto de libra. a combinação é um ótimo 
movimento estratégico para a shell. ela vai acelerar a 
nossa estratégia e alavancar a nossa posição como a 
companhia de energia mais competitiva e inovadora em 
gás integrado e águas profundas”, completou Ben.

no mercado de gás, o acordo traz boas perspectivas de 
crescimento em Gnl na austrália, na tanzânia e na 
américa do norte. em uma conferência para analistas de 
mercado, Ben van Beurden disse que, em 15 países, as 
operações das duas companhias se complementam. 
segundo ele, o negócio representará uma sinergia 
equivalente a us$ 2,5 bilhões por ano.

na mesma conferência, o cfo do Grupo shell, simon 
henry, acrescentou que a combinação shell-BG 
proporcionará um aumento de 20% na produção, 25% 
nas reservas provadas e 15% no fluxo de caixa 
proveniente das operações. ao longo de 2016, com a 
consolidação da aliança, deverá ser lançado um 
programa de venda de ativos – tanto da shell quanto da 
BG – estimado em us$ 30 bilhões. 

14 NEgóciOS
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empreendedOres dO iniCiativa jOvem 2014 
reCebem selO de empreendimentO sustentável
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eMPreendedorisMo

um recorde desde o início do programa, há 14 anos. nada menos do 
que 23 dos 30 empreendedores da turma de 2014 do shell iniciativa 
Jovem (iJ) receberam, em maio, o selo de empreendimento 
sustentável. isso significa que as empresas estão legalizadas, adotam 
práticas de gestão sustentável e foram aprovadas pela auditoria do 
programa. os sete que não obtiveram o selo terão nova 
oportunidade, em novembro. 

o selo tem a chancela da shell e do centro integrado de estudos e 
Programas de desenvolvimento sustentável (cieds), executor do 
programa. as empresas “seladas” estão automaticamente aptas a 
participar da rede de empreendimentos sustentáveis do iJ. 

“É um diferencial de mercado, uma confirmação de que os 
empreendedores têm preocupação com a sustentabilidade e de fato a 
inserem em seus negócios. o selo atesta que as empresas adotaram 
práticas fundamentais para o desenvolvimentio de um negócio 
socialmente responsável, ético e sustentável”, afirma a gerente de 
investimentos sociais da shell, leíse duarte. 

segundo ela, o número recorde de entrega de selos demonstra que os 
jovens entram no programa cada vez melhor preparados, cientes de 
que a sustentabilidade deve fazer parte da estratégia do negócio. 
Para leonardo filardi, coordenador do iJ no cieds, recebê-lo 
representa uma vitória, após mais de um ano de dedicação: 

“sabemos que começar um empreendimento do zero significa 
enfrentar diversas dificuldades. uma delas é justamente entrar no 
mercado de forma competitiva, pronto para atrair clientes, 
investidores e parceiros. nessas horas, ter credibilidade é 
fundamental, e nada melhor do que ter o nome da shell atrelado a 
uma marca recém-criada”.

os jovens empreendedores já perceberam a diferença que esse 
reconhecimento proporciona. Bruno souza, da Brun ensino 
Personalizado – empresa de acompanhamento escolar e preparatório 
para concursos voltado a alunos do ensino médio e fundamental – 
conseguiu quadriplicar sua capacidade de atendimento:

“o programa me trouxe maturidade empresarial, já que eu não sabia 
muitas técnicas de mercado. o selo é mais um passo em direção ao 
meu objetivo. sou empreendedor e quero fazer a diferença”, afirma. 

‘verdes’, pOrém 
Maduros

01. o certificado entregue aos “selados”

02 e 03. Jovens comemoram a conquista

04. leíse duarte (à esq.) posa com 
Gabriela Pizzaia, que recebeu o selo 
pelo empreendimento Palha & amor
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Quase seis anos 
dePois do PriMeiro 
óleo, ParQue das 
conchas atinGe 
Marca de 100 Milhões 
de Barris extraídos
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tesOurO resgatadO
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um barril de petróleo tem 159 litros. cem milhões de 
barris equivalem, portanto, a 15.900.000.000. esses 
zeros quase a perder de vista são motivo de orgulho 
para a shell Brasil. esta foi a marca atingida no fim de 
março pelo Parque das conchas (Bc-10), na Bacia de 
campos, rio de Janeiro. 

Por trás desses cem milhões de barris, estão 
muita dedicação, trabalho, melhores práticas em 
segurança ambiental e pessoal e inovação 
tecnológica. Bc-10, por exemplo, foi o primeiro 
projeto do Grupo shell desenvolvido com base 

no sistema de separação e bombeio submarinos 
de óleo e gás.

descoberto em 1998, Bc-10 também foi o 
primeiro campo de águas ultraprofundas a ser 
operado pela shell no Brasil. atualmente, Parque 
das conchas é considerado uma das maiores 
operações do Grupo, gerenciada por uma joint 
venture formada pela shell, pela indiana onGc 
e pela Qatar Petroleum international. composto 
pelos campos argonauta, ostra, abalone e 
Massa, Bc-10 está localizado a 110 quilômetros 
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cada uma das três fases de Bc-10 teve uma 
peculiaridade. no entanto, o trabalho sequencial, a 
replicação de determinados conceitos e a 
integração da equipe permitiram manter a 
competitividade do projeto, com custo ajustado e 
cronograma sob controle. 

“além do time espetacular que também foi formado, 
tivemos grande continuidade entre as fases. Parece 
simples, mas só atingimos esse nível de desempenho 
quando temos pessoas acostumadas a trabalhar 
juntas e que já conhecem a forma como o grupo 
atua. Bons resultados precisam ser construídos a 
longo prazo”,  afirma John Boyd-Gorst.

timothy colwell, que está há 34 anos na shell e há 
um no Brasil, diz que o time é o mais integrado com 
que já trabalhou: “a equipe é extremamente 
energizada. está caminhando na mesma direção 
por um objetivo comum, e essa característica é 
revigorante. afinal, o ambiente de trabalho se 
baseia muito no relacionamento. depois de 34 
anos, ainda me sinto animado para vir trabalhar 
todos os dias”.

leVe transição

da costa do espírito santo. os reservatórios se encontram 
a quase dois quilômetros de profundidade, sob uma 
lâmina d’água de 1.800 metros. 

a comercialidade do campo foi declarada em 2005, e o 
primeiro óleo veio quatro anos depois (saiba mais na linha do 
tempo). o bloco está na fase 3, cuja campanha de perfuração 
incluiu sete novos poços e números de encher os olhos: entrega 
134 dias antes do previsto, 370 dias sem acidentes e quase 
us$ 100 milhões abaixo do orçamento previsto.

Para Kent stingl, vice-presidente de deep Water da shell 
Brasil, Bc-10 é como um filho. “os resultados mostram nossa 
habilidade de ser um produtor competitivo e um operador 
competente no Brasil. Pegamos um grupo de reservatórios 
relativamente pequeno e o desenvolvemos em condições 
consideradas adversas: águas profundas, óleo pesado, baixa 
pressão e uma série de desafios técnicos e tecnológicos. fomos 
bem-sucedidos em criar diversas soluções inovadoras. os cem 
milhões de barris são uma homenagem ao trabalho duro da 
nossa equipe”, afirma o executivo.

o gerente de operações de  Bc-10, timothy colwell, vai além. 
“Bc-10 reforça a importância do Brasil no portfólio de upstream 
da companhia. temos uma organização bem jovem, de pessoas 
talentosas, produzindo ótimos resultados. embora a shell esteja 
no país há mais de cem anos, o negócio de exploração e 
Produção aqui é relativamente novo. estamos nos posicionando 
como uma operadora de confiança”, diz ele.

resultados

a produção de petróleo em Bc-10 começou em 
2009, nos campos abalone, ostra e argonauta. no 
início, eram dez poços produtores e um injetor de 
gás. a fase 1 atingiu um pico de 90 mil barris de 
óleo equivalente por dia (boe/dia). na fase 2, 
foram perfurados mais sete poços produtores e, 
para elevar a produção, o consórcio adotou a 
injeção de água com quatros poços injetores. o 
método foi usado porque um dos reservatórios – o 
argonauta o-north – não tem aquífero natural. o 
pico de produção chegou a 60 mil boe/dia.   

a fase 3 de Parque das conchas, cujo primeiro óleo é 
esperado para o início de 2016, incluiu o campo 
nautilus na operação. a expectativa é aumentar ainda 
mais a recuperação de hidrocarbonetos, com a 
previsão de atingir um pico em torno de 70 mil boe/
dia. a campanha de perfuração adicionou sete novos 
poços: cinco de produção e dois injetores. 

“a fase 3 vai aumentar a nossa produção 
significativamente. agora, estamos instalando as 
tubulações que vão transportar o óleo produzido para o 
fPso e a água para os injetores”, explica John Boyd-Gorst.
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juNho de 2009 
Primeiro óleo da fase 1

reforço de peso
a sonda noble Bully ii veio para o Brasil 
para aumentar a produção e participar do 
desenvolvimento da fase 2 de Bc-10. 
trazido de cingapura em parceria com a 
noble corporation, o equipamento instalou 
dois módulos de bombeio e perfurou 11 
poços no reservatório argonauta o-north. 
Já na fase 3, perfurou sete poços. 

o coNSóRcio de bc-10

shell

50%

onGc
27% 

QPi
23%

a HiStóRia DO  
PaRquE DaS cONcHaS

um café da manhã na sede da shell, na Barra da tijuca, 
comemorou o marco de Bc-10

1998 
aquisição do bloco na rodada Zero

2000
 Primeira descoberta em poço perfurado 

dezeMbRo de 2005
declarada a comercialidade do ativo 

ouTubRo de 2010
aprovação dos investimentos para a fase 2

AbRil de 2012
chegada da sonda noble Bully ii ao Brasil e 
início da campanha de perfuração da fase 2

ouTubRo de 2013
 Primeiro óleo da fase 2 

AgoSTo de 2014 

conclusão da campanha de perfuração da fase 3

MARço de 2015
cem milhões de barris de petróleo extraídos de Bc-10
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Reservas desafiadoras 
falar de Bc-10 é falar de desafios. como 
disse stingl, a prospecção em águas 
profundas, combinada com o tipo de óleo 
extraído (considerado pesado) e a baixa 
pressão dos reservatórios, formam um 
ambiente inóspito para a operação. tais 
características foram o motor para o 
desenvolvimento e a implementação de 
inovações tecnológicas. além da 
separação de óleo e gás no fundo do 
mar, Bc-10 também contou com o life of 
field seismic e com um sistema de 
elevação artificial. 

o life of field seismic (ou lofs) é um 
sistema de aquisição de dados sísmicos 4d 
composto por 14 cabos submarinos que 
ocupam uma área de 28 quilômetros 
quadrados, instalado pela primeira vez no 
leito marinho em águas profundas. além 
de obter dados tridimensionais do 
reservatório (espessura, largura e 
profundidade), a tecnologia também 
permite a aquisição de dados ao longo do 
tempo, adicionando desta forma uma 
quarta dimensão e permitindo o 
monitoramento dos movimentos da água e 
do óleo nos reservatórios. esses dados 
ajudam na escolha da melhor estratégia 
para a produção de óleo e a injeção de 
água nos poços. 

Já o sistema de elevação artificial – pioneiro 
no mundo – é formado por bombas 
submarinas, 45 quilômetros de dutos 
rígidos e 25 quilômetros de cabos 
umbilicais eletro-hidráulicos.  essa 
tecnologia, instalada em Bc-10, ajuda a 
bombear o óleo do poço até o fPso 
espírito santo. “Precisávamos aumentar a 
pressão natural dos reservatórios, e 
encontramos uma maneira inovadora de 
fazer isso. desenvolver esse sistema foi 
extremamente crítico, pois se trata de uma 
tecnologia de operação complexa. se essa 
solução não funcionasse, não teríamos os 
volumes atuais de produção”, conta stingl. 

“tudo o que fazemos em Bc-10 é 
extremamente desafiador e deve ser 
meticulosamente planejado e executado. 
há muitos desafios técnicos e ambientais, 
sem falar nas questões comerciais no 
Brasil”, comenta John Boyd-Gorst, gerente 
de desenvolvimento de Bc-10. não foi à 
toa que Bc-10 ganhou, em 2011, o prêmio 
de excelência em integração de Projeto na 
conferência internacional de Petróleo e 
tecnologia, realizada na tailândia. a 
premiação reconheceu o sucesso na gestão 
de um projeto integrado de petróleo e gás 
da descoberta à produção, usando 
tecnologia de ponta. 

iNício de 2016
Previsão para o primeiro óleo da fase 3

cuRioSidAdeS
  desde o início da produção, Parque das conchas está interligado ao fPso espírito 
santo, plataforma flutuante de produção, estocagem e transferência. ele é 
considerado o "coração" do projeto e foi fabricado em cingapura. a embarcação 
tem mais de 330 metros de comprimento e capacidade para processar diariamente 
100 mil barris de petróleo e 1,4 milhão de metros cúbicos de gás natural.

  a shell foi a primeira companhia internacional do setor de óleo e gás a 
desenvolver um projeto no Brasil desde a fase de exploração até o primeiro óleo. 

  a formação geológica da área de Bc-10 tem 6,4 milhões de anos, época em que 
os dinossauros estavam em processo de extinção. 

  os reservatórios ostra, abalone e argonauta foram batizados com os nomes de 
moluscos típicos da área. Já o reservatório Massa é uma homenagem ao piloto 
brasileiro de fórmula 1 felipe Massa, que, na época da descoberta, era 
patrocinado pela shell.

ouTubRo de 2006
decisão final de investimento

julho de 2013
anúncio da decisão de investimento na fase 3

MARço de 2015
cem milhões de barris de petróleo extraídos de Bc-10
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manobrar é preciso

o elemento comum entre as duas equipes vencedoras foi a 
capacidade de superar dificuldades. o carro Bagre, da 
MecMack, chegou desmontado a detroit no segundo dia da 
competição. a primeira corrida foi contra o relógio: os alunos 
trabalharam 14 horas seguidas para montar o protótipo.  a 
equipe foi a única do Brasil a completar a prova na categoria 
bateria elétrica, e levou para casa o Prêmio Perseverança. 

“achamos que não ia dar tempo, mas todo o apoio que tivemos, 
especialmente da shell, nos deu força para seguir adiante”, 
relata rafael fiori, integrante do time. 

Já para a equipe eco-Veículo, da universidade federal de 
itajubá, o principal obstáculo foi financeiro. o carro BlackVolt 
teve que ser reduzido e despachado como bagagem. daniel 
Muniz, membro da equipe, conta que o time já está se 
preparando para aprimorar a parte elétrica e diminuir ainda 
mais o tamanho do protótipo para o próximo ano.

leíse lembra que a alta da moeda americana foi um desafio a 
mais para as equipes.  “este foi o terceiro ano em que demos 
uma ajuda de custo às equipes brasileiras. Mas o dólar subiu 
muito e as universidades estavam sofrendo cortes. Por isso, 
demos uma contribuição adicional para os estudantes 
comprarem as passagens aéreas”, conta ela. 

outra equipe que trabalhou duro foi a eficeM, da 
universidade federal de santa catarina. o sonho de chegar 
à shell eco-marathon começou durante as férias, um ano 
antes da competição. ricardo Junckes, integrante da eficeM, 
conta que 11 pessoas trabalharam no protótipo Miliwatt cerca 
de oito horas por dia, durante meses.

“foi inesquecível. Pouquíssimos alunos têm a chance de 
participar de uma competição dessas. É uma experiência difícil 
de ter em sala de aula. fazer parte desse projeto me ajudou a 
crescer profissionalmente, porque requer muita 
responsabilidade. Precisamos lidar com prazos e patrocinadores 
e com a pressão de fazer tudo funcionar”, diz ricardo.

eQuiPes Brasileiras ParticiPaM da shell 
eco-Marathon e VoltaM Para casa coM 
exPeriências inesQuecíVeis

noites mal dormidas, ansiedade, agitação, adrenalina… entre os dias 10 e 
12 de abril, esse foi o clima em detroit, nos estados unidos. a cidade, berço 
da indústria automobilística, recebeu pela primeira vez a shell eco-marathon 
americas. Protótipos elaborados por centenas de estudantes de Brasil, 
canadá, Guatemala, México e estados unidos foram programados para 
percorrer a maior distância com o menor consumo de energia. com olhares 
atentos e corações a mil, os competidores acompanharam sem piscar os 
olhos o desempenho de seus carros na maior competição estudantil de 
eficiência energética do mundo. as 144 equipes disputaram em seis 
categorias: Bateria elétrica, Gasolina, diesel, combustíveis alternativos, 
hidrogênio e Gtl (gas to liquid). 

nessa edição, quatro times do Brasil marcaram presença na competição. 
dois deles conquistaram o pódio: o time Pato a Jato, da universidade 
tecnológica federal do Paraná (utfP), ficou em segundo lugar na categoria 
combustível alternativo, e a equipe MecMack, da universidade 
Presbiteriana Mackenzie, levou o Prêmio Perseverança. 

“além de muitos capazes, os estudantes brasileiros têm um entusiasmo 
único. a cada volta, a vibração era contagiante”, conta leíse duarte, gerente 
de investimentos sociais, que acompanhou a competição em detroit. a competição levou 144 equipes de cinco países para detroit, 

considerado o berço da indústria automobilística americana
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Os melhores de 2015

confira a lista dos vencedores da 
shell eco-marathon americas no link 
abaixo ou escaneie o Qr code com 
seu smartphone.

http://www.shell.com/global/
environment-society/ecomarathon/
events/americas/2015-results.html
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grande recompensa

além de conhecimentos profissionais e técnicos, 
participar da eco-marathon agrega crescimento 
pessoal. Para leíse, a troca de experiências com 
universitários de diversos países é um dos pontos altos 
da competição. o clima de cooperação também 
evidencia a importância do trabalho em equipe. 

depois de tanta emoção, voltar para casa após ter 
conquistado boa colocação tem um gostinho 
especial. “o segundo lugar foi um verdadeiro 
reconhecimento do nosso empenho e dedicação”, 
emociona-se rodrigo xavier, membro da Pato a Jato, 
que, em sua primeira participação na competição, 
subiu ao pódio na categoria combustível alternativo.

enquanto comemora, o time já começa a aprimorar 
o protótipo Popygua para o próximo ano. uma das 
alterações previstas é o desenvolvimento de um 
sistema de telemetria para otimizar a aquisição de 
dados, os quais serão transmitidos para o 
computador via rádio. 

cOmPEtiçãO

01. todos os competidores 
da shell eco-marathon 
americas 2015

02. MecMack,  
a equipe da universidade 
Presbiteriana Mackenzie

03. a eficeM, da 
universidade federal de 
santa catarina, competiu 
com o protótipo Miliwatt 

02

03
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EDucaçãO

NoSSo objeTivo é cRiAR uM RelAcioNAMeNTo 
de loNgo pRAzo pARA Que, fuTuRAMeNTe, eleS 
vejAM A coMpANhiA coMo opção ATRATivA 
No MeRcAdo de TRAbAlho

dANiele goNik
coNSulToRA RegioNAl de MARkeTiNg pARA RecRuTAMeNTo

o Programa embaixadores da shell foi lançado no Brasil em 2012, com o 
objetivo de aproximar a empresa dos centros de ensino de excelência e 
estreitar os laços com alunos que podem ser futuros executivos da indústria de 
óleo e gás. desde então, a companhia tem realizado iniciativas com as 
principais universidades do país. no dia 1º de abril, foi a vez do curso de 
engenharia de Petróleo da universidade de são Paulo (usP). 

Pela primeira vez, cerca de 15 universitários da usP tiveram um dia de 
imersão na sede da shell. Participaram de palestras, apresentações e 
dinâmicas. as atividades foram encerradas com uma conversa com o 
presidente da shell Brasil, andré araujo. segundo daniele Gonik, consultora 
regional de Marketing para recrutamento da shell, o evento foi organizado 
com o apoio dos embaixadores que acompanham a usP desde o início do 
programa: Milena Martins, Mariana Barella e Priscila ribeiro.

“Montamos uma agenda que desse aos alunos noções da vivência 
prática no mercado, uma vez que que eles já possuem grande 
bagagem teórica. nosso objetivo é criar um relacionamento de longo 
prazo para que, futuramente, eles vejam a companhia como opção 
atrativa no mercado de trabalho”, disse daniele.

questionamentos
além de abordarem questões como a inclusão de mulheres no mercado 
de trabalho e a convivência offshore, os estudantes estavam receosos 
com o atual momento da indústria. ao final do dia, porém, as 
incertezas haviam sido substituídas por motivação. 

“Muitos amigos meus estão trabalhando em outras áreas, como 
consultorias e bancos. sempre sonhei em trabalhar na indústria e fiquei 
insegura com o atual momento do setor. Mas esse evento mudou 
completamente minha visão. agora tenho a certeza de que quero 
seguir essa carreira”, contou a estudante do quarto ano, Krystal luri. 

Milena Martins, vice-presidente de recursos humanos para o  
Brasil e a américa latina, resumiu em uma palavra a reação dos  
jovens: encantamento.

“trouxemos o grupo para o rio para que pudessem conhecer profissionais e 
ouvir experiências. eles ficaram encantados e se sentiram privilegiados com 
a oportunidade. É essa equipe que vai trabalhar o futuro do país. Mas eles 
precisam ter um pouco de paciência com o momento atual, pois os caminhos 
para a entrada no mercado de trabalho podem não ser exatamente como 
gostariam”, recomendou a executiva. 

aula 
prátiCa
estudantes de enGenharia de Petróleo na usP 
têM uM dia de iMersão na shell 

01. o grupo que participou da primeira ação da shell com estudantes do curso de 
engenharia de Petróleo da usP
02. o presidente da shell Brasil, andré araujo, conversou com os alunos da usP
03. os alunos se dividiram em times e participaram de dinâmicas

01

02

03
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o Grupo shell investe mais de us$ 1 bilhão por ano em 
Pesquisa & desenvolvimento. É uma busca incessante por 
tecnologias melhores, mais rápidas e de custo mais efetivo. uma 
delas está sendo testada no rio de Janeiro – mais 
especificamente no centro de tecnologia em dutos (ctdut), em 
duque de caxias. lá, um time de especialistas da companhia 
busca um modelo matemático ideal para bypass pigs – 
instrumentos que limpam resíduos acumulados nas paredes 
internas de tubulações (veja no infográfico). se não forem 
removidos, esses detritos podem bloquear o fluxo de óleo e gás 
e parar a produção. 

“o bypass pig é uma tecnologia já conhecida, mas não 
amplamente aplicada na indústria devido à falta de confiança e 
de informação. existe a possibilidade de o instrumento ficar 
preso na tubulação, o que, em instalações submarinas, pode 
custar caro para ser removido. com a pesquisa, temos 
oportunidade de testar diferentes tipos de bypass pigs em 
condições variadas e chegar a um design mais seguro”, explica 
o engenheiro de Pesquisa em flow assurance, rajneesh Varma.

a pesquisa foi iniciada há dois anos em houston, nos estados 
unidos, onde a shell desenvolveu, em parceria com uma 
empresa local, um sensor em forma de cápsula feito sob 
medida. o equipamento pode ser usado de duas formas: para 
fazer o diagnóstico da tubulação sem que haja a limpeza e, 
quando acoplado aos pigs, medir a variação de temperatura e 
pressão durante o trajeto do instrumento. os dados coletados 
geram informações importantes, como explica lucas Pires, 
engenheiro de águas Profundas da shell Brasil: 

“Para os projetos da shell em águas profundas, é comum 
prevermos a construção de tubulações duplas. essa prática 
serve também como uma forma de prevenção, pois se uma 
delas for obstruída ainda é possível escoar a produção. se 
tivermos o modelo correto de bypass pig, teremos uma 
estratégia para manter as tubulações limpas e, com isso, 
possibilitar a construção de tubulações únicas e tornar os 
projetos mais econômicos e viáveis”. 

tEcNOLOgia
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bATe-pApo 

engenheiro de Pesquisa em flow assurance,  
rajneesh Varma está no Brasil desde 
março, conduzindo os testes da pesquisa 
sobre os bypass pigs. 

qual é a funcionalidade do 
bypass pig?

os pigs são instrumentos inseridos nas 
tubulações com o objetivo de limpar as 
impurezas acumuladas nas paredes 
internas. se esses detritos não forem 
removidos, podem bloquear o fluxo e parar 
a produção. o diagnóstico e o conserto são 
relativamente fáceis em projetos onshore. 
Mas, no meio do oceano, a solução pode 
ser muito custosa ou até inviável. 

qual é o objetivo da pesquisa?

o desafio é acertar o design no que diz 
respeito aos discos laterais e ao orifício 
do equipamento. normalmente, os discos 
são ligeiramente maiores do que o diâmetro interno das tubulações, para 
que o contato com a superfície seja suficiente para limpá-la. Mas, se forem 
grandes demais, o pig não se move. Quanto ao orifício, se for muito 
grande, o instrumento não é impulsionado e também fica parado. e, se for 
pequeno demais, o jato perde a eficiência. 

Por que os testes estão sendo realizados no Brasil?

o centro de tecnologia em dutos (ctdut) é um parceiro da shell nesta pesquisa 
e tem um modelo de compartilhamento de instalações e custos em pesquisa e 
desenvolvimento. É uma instalação única no mundo, pois disponibiliza para testes 
um duto com 2,5 quilômetros de extensão e 12 polegadas de diâmetro, escala 
muito próxima do tamanho real. Para se ter uma ideia, em laboratórios 
convencionais usam-se dutos de, no máximo, 2 polegadas. o local também é 
equipado com diversos sensores que medem pressão, aceleração e outras 
variáveis, permitindo-nos extrair dados muito precisos.

hi-tech
faxina

eM fase de testes, PesQuisa 
estuda forMa seGura de 
reMoVer os detritos Que se 
acuMulaM nas tuBulações

o jato ajuda na limpeza e 
na locomoção do pig. esse 
modelo é importante porque 
a impulsão evita que o 
instrumento fique preso 
dentro da tubulação.

rajneesh Varma está no Brasil para conduzir 
os testes no ctdut junto com sua equipe
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cuRioSidAde
o instrumento é chamado de 
pig (porco, em inglês) devido 
ao barulho produzido ao 
passar pela tubulação. 
Parece – e muito – o grunhido 
de um porquinho!

a Shell desenvolveu um modelo de sensores feito 
sob medida que está em testes. como está o 
desempenho do equipamento?

o desenvolvimento desses sensores custou quase  
us$ 400 mil, e a tecnologia está sendo validada agora. É 
uma importante ferramenta de diagnóstico do estado 
interno das tubulações. além de medir pressão e 
temperatura quando acoplados ao pig, eles também serão 
colocados dentro de uma esfera e lançados no interior das 
tubulações para fazer o diagnóstico. esse tipo de 
instrumentação é algo que não se vê com frequência. 

qual o maior desafio da pesquisa?

as tubulações conectam o poço à plataforma e transportam 
gás e líquido para que sejam posteriormente separados. 
Quando o bypass pig é utilizado em tubulações que 
transportam os dois produtos ao mesmo tempo, o processo 
é muito mais complexo. essa tecnologia nunca havia sido 
testada nestas condições. nosso objetivo é fazer cerca de 
90 experimentos com diferentes fluxos com água e ar – 
simulando o comportamento do óleo e do gás –  e 
tamanhos de orifícios no pig para entender como ele se 
comporta em ambientes compostos inteiramente por gás, 
por líquido ou por uma mistura dos dois.  

01

02

01 e 02. o bypass pig é 
retirado da tubulação por 
um operador do ctdut

03. equipes da shell (de 
vermelho) e do ctdut (de 
laranja) responsáveis pela 
realização dos testes

o pig tem diversos discos nas laterais. 
a ideia é que eles façam atrito com as 
paredes durante seu percurso.

o bypass pig é uma variação do pig 
e tem um orifício por meio do qual o 
conteúdo que está sendo transportado 
cria um jato ao passar da parte 
traseira para a frente do instrumento. 

03
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conte sua trajetória na Shell.

estava terminando o mestrado e havia 
voltado há pouco de oklahoma quando 
fui contratada pela shell Brasil para a 
área de engenharia de Produção da 
fase 1 de Bc-10, em outubro de 2007. 
depois de algum tempo, fui a trabalho 
para a sibéria, onde morei por cerca de 
10 meses. Quando voltei ao Brasil, 
trabalhei na fase 2 do mesmo projeto. 
depois, conversei com meu gerente 
sobre as opções de vagas no exterior e 
encontrei uma posição em aberdeen. o 
processo seletivo para a vaga começou 
em fevereiro do ano passado e, em 
abril, recebi a resposta positiva. em 
julho, já estava trabalhando.

Nome completo:  
Bárbara freire de souza

idade: 34 anos

Local de Nascimento: rio de Janeiro (rJ)

Residência atual: aberdeen (escócia)

Formação acadêmica:  
engenharia química

cargo: engenheira de produção

idiomas: Português, espanhol e inglês

Onde já morou: oklahoma (estados 
unidos) e sibéria (rússia)

como sua família reagiu?

tanto o processo seletivo quanto a minha 
intenção de morar na europa não eram 
surpresa para minha família e meus amigos. 
todos ficaram muito felizes com a minha nova 
colocação. Minha família passou o último 
natal e o réveillon comigo.

qual foi o maior choque cultural com 
a mudança?

não diria que houve um choque, mas 
algumas adaptações foram necessárias. uma 
das primeiras coisas que fiz ao chegar aqui 
foi reaprender a dirigir, pois eles usam a mão 
inglesa. outra grande diferença é nas 
relações de trabalho, que são bem mais 
formais. o que facilitou a minha adaptação à 
cidade foi o fato de ter chegado no verão. 
apesar de a temperatura nessa época ser 
considerada baixa para um carioca – cerca 
de 15° – o dia é bastante longo e o sol se põe 
por volta das 20h. 

aberdeen é a terceira maior cidade 
da Escócia e, assim como o Rio de 
Janeiro, também é litorânea e 
cercada de montanhas. que outras 
semelhanças você vê entre as duas 
cidades? E quais são as diferenças?

essas são as duas únicas semelhanças, na 
minha visão. apesar de a cidade ser litorânea, 
a praia tem um uso bem diferente do rio. 
enquanto no rio sentamos na areia, 

conversamos e entramos no mar, aqui as 
baixas temperaturas e a água gelada 
impedem essas atividades. as pessoas usam 
a praia como local para praticar esportes. a 
cidade vive em torno da indústria de óleo e 
gás, e não do turismo, como o rio. Por isso, 
tem menos opções de entretenimento. a 
arquitetura também é um ponto marcante: 
aberdeen é conhecida como cidade de 
Granito, pois a maior parte das construções 
é feita dessa pedra. 

aberdeen é considerada a “capital 
europeia da energia” e o fato de 
girar em torno deste setor tornou-a 
a terceira maior economia da 
Escócia. Em que isso interfere em 
seu trabalho na Shell?

estou aqui justamente por isso. essa ligação 
impacta diretamente não só o trabalho da 
shell, mas o de todas as empresas do ramo, 
pois muitas têm grandes escritórios aqui. a 
volatilidade da indústria influencia muito a 
rotina da cidade.

Das suas experiências profissionais, 
qual foi a mais marcante? 

o trabalho na rússia e a mudança para a 
europa. a sibéria marcou bastante por ser 
um ambiente completamente diferente. fui no 
inverno e as temperaturas são 
impressionantemente baixas. era uma língua 
diferente, um novo jeito de trabalhar. Já 
aberdeen foi um recomeço de vida e o início 
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de granito e  
cheia de energia

o deseJo da enGenheira BárBara souZa 
de ViVer na euroPa se concretiZou eM 
sua Mudança Para aBerdeen, a terceira 
Maior cidade da escócia

de novas experiências. as duas foram muito 
marcantes e me trazem boas lembranças.

qual é a sua maior conquista profissional?

Participar do startup da fase 2 de Bc-10 me dá 
muito orgulho. fico contente de ter feito esse 
trabalho e participado desse time.

quais são as grandes diferenças culturais 
entre Brasil e Escócia?

os brasileiros são felizes por natureza e enxergam a 
vida de forma diferente. aqui, as pessoas têm uma 
obsessão especial pelo clima. estão sempre 
reclamando, faça chuva ou faça sol. outra questão 
bem diferente são as comidas típicas, como o haggis, 
que é um bucho de carneiro recheado com vísceras, 
mexido com farinha de aveia. no Brasil tem algo 
equivalente, que seria a buchada de bode. Junto com 
fish and chips (peixe com batata frita), são os pratos que 
mais como aqui. o que realmente não dá para comer é 
o black pudding, uma salsicha recheada com sangue.

Do que sente mais falta do Brasil?

sinto muita falta do feijão e de ir à praia como no rio. 
Mas, no fim das contas, o coração bate de saudade é 
da família e dos amigos.

O que indicaria a um turista?

a escócia é um país muito especial e tem lugares 
incríveis, como a ilha de skye. edimburgo é uma 
cidade muito cultural, com fácil mobilidade. Vale 
muito a pena visitar! Bárbara freire de souza está morando em aberdeen, 

a terceira maior cidade da escócia
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em 2015, as receitas associadas a viagens de negócios 
crescerão 8,6% em relação a 2014, de acordo com a 
Global Business travel association. no Brasil, pesquisa 
da associação latino-americana de Gestores de eventos 
e Viagens corporativas aponta que os turistas de 
negócios respondem por 74,5% dos viajantes e geram 
receita acima de r$ 75 bilhões. seis jovens 
empreendedores ajudam a engrossar estas estatísticas: 
eles foram selecionados pela shell para viajar para o 
exterior, como parte do projeto let’s Go trade.

destinado a participantes do shell liveWire, o let’s 
Go trade visa a proporcionar o crescimento das 
empresas, criar oportunidades de negócios e ampliar 
a rede de relacionamento dos empreendedores. na 
edição deste ano, 37 jovens de diversos países foram 
selecionados para o programa. o Brasil bateu 
recorde de inscrições, com 21 candidaturas. aqui, o 
liveWire  engloba tanto o shell iniciativa Jovem 
quanto o shell iniciativa empreendedora. 

segundo a gerente de investimentos sociais da shell 
Brasil, leíse duarte, os projetos brasileiros 
surpreenderam os avaliadores internacionais. 
inicialmente, seriam oferecidas apenas três vagas, mas, 
devido ao potencial dos negócios, o número dobrou. 
“nossa equipe ficou muito contente, e os jovens ficaram 
mais ainda. foi um reconhecimento de que no Brasil 
existem negócios de alta qualidade”, afirma leíse.

entre os critérios de seleção para o let’s Go trade, estão 
o tempo de funcionamento da empresa e a idade do 
empreendedor, além de um business case escrito por 
ele explicando de que forma a viagem internacional 
pode alavancar o seu negócio. os escolhidos recebem 
ajuda de custo da shell de até us$ 3 mil para cobrir as 
principais despesas com a viagem ao exterior.  e, após 
voltar ao Brasil, o empreendedor ainda pode contar 
com a mentoria da companhia durante dois anos para 
acompanhar o seu negócio. 

SAibA coMo pARTicipAR:

Para participar do let’s Go trade, é preciso ter passado pelos programas shell 
iniciativa Jovem ou shell iniciativa empreendedora.  há também outros critérios:

  o participante deve ter no máximo 35 anos

  o negócio deve ter no máximo 10 funcionários contratados

  o empreendimento deve estar aberto há no mínimo 18 e no máximo 60 meses

candidatos com esse perfil são convidados a escrever um business case, que será 
avaliado pela equipe internacional do shell liveWire.

além das fronteiras

Graças ao let’s Go trade, lucas Jonis, participante do 
iniciativa empreendedora e sócio proprietário da 
empresa neoVision, aplicará no Brasil uma tecnologia 
inédita de microgeração de energia para indústrias a 
partir de resíduos. em 8 de maio, lucas visitou roma 
(itália) e Praga (república tcheca) para estabelecer 
parcerias comerciais e buscar inovações tecnológicas que 
levem seu negócio a um novo patamar. 

durante a viagem, lucas conheceu novas tecnologias e 
voltou para casa com uma proposta de joint venture para a 
elaboração de projetos de eficiência luminosa destinados a 
indústrias de grande porte. ele também adquiriu o melhor 
sistema de inspeção termográfica disponível no mercado 
para realizar estudos no setor. 

Mais do que o auxílio financeiro, a chancela da shell é o 
maior incentivo para se inscrever no programa. “há 
muito tempo, buscávamos meios de consolidar novos 
projetos. ter sido apresentado a essas empresas como 
um negócio selecionado pela shell foi, sem dúvida, a 
maior porta de entrada que já tivemos”, afirma lucas. 
“Bem mais do que o suporte financeiro, a confiança da 
companhia na nossa ideia foi o melhor apoio que 
poderíamos receber”, complementa. 

talento que  
vai longe
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ParticiPantes dos ProGraMas de eMPreendedorisMo da 
shell GanhaM o Mundo Para exPandir seus neGócios

do bRASil pARA o exTeRioR

   lucas Jonis (neoVision) – destino: itália e república tcheca

   Érica castilho (n2n Virtual) – destino: londres, reino unido

   Marcos Bortolato (aKdMinha) – destino: Vale do silício, eua 

   Mauana simas (nós todos) – destino: canadá

   leandro Martins (Grupo oliandro) – destino: índia

   fábio Marçal (scribere) – destino: espanha

com o apoio do let’s Go trade, o 
empreendedor lucas Jonis, dono da 
neoVision, expandiu seus negócios durante 
viagem para itália e república tcheca
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Sem bla-bla-blá
relatório de sustentaBilidade 
de 2014 traZ dados concretos 
soBre eficiência enerGÉtica  

em 2014, o Grupo shell investiu us$ 1,2 bilhão em Pesquisa 
& desenvolvimento (P&d). uma das linhas de P&d foi a busca 
de alternativas energéticas eficientes e menos poluentes, como 
gás natural e biocombustíveis, além de projetos em captura e 
armazenamento de carbono. esses dados fazem parte do 
relatório de sustentabilidade 2014, que descreve ações nas 
áreas social e ambiental com o intuito de contribuir para um 
futuro mais sustentável e acessível a todos.  

“Para atender às demandas por energia, será necessário 
melhorar ainda mais a eficiência energética, por meio do 
desenvolvimento crescente de fontes renováveis. o papel da 
inovação será fundamental para tornar realidade um futuro 
com menos emissão de carbono. estamos fazendo nossa 
parte, desenvolvendo biocombustíveis avançados e analisando 
tecnologias do futuro, como combustíveis de hidrogênio”, 
destaca, no documento, o ceo do Grupo, Ben van Beurden. 

Resultados

em 2014, a shell foi responsável por 3% da produção 
mundial de gás, sendo a empresa de energia que fornece o 
combustível para maior número de países. Menos poluente 
e com baixa emissão de carbono, o gás natural – utilizado 
apra gerar eletricidade, aquecer e abastecer automóveis – 
representou 51,8% da produção total da companhia. o gás 
natural liquefeito (Gnl), por sua vez, passou a ser utilizado 
na frota do Grupo, o que gerou economia de mais de us$ 
150 milhões. 

Para atender às demandas por energia de forma sustentável e 
responsável, foram aplicados us$ 342 milhões em 
treinamento e desenvolvimento de funcionários. como 
resultado, a shell teve o melhor desempenho em segurança de 
sua história e implementou processos e ferramentas locais para 
gerenciar impactos ambientais e engajar as comunidades no 
entorno das operações. 

essas comunidades recebem o apoio da shell por meio de 
ações como a criação de postos de trabalho e o fomento ao 
empreendedorismo, principalmente em regiões mais 
carentes. Prova disso foi o investimento de us$ 13,7 bilhões 
em países de baixa renda. em todo o mundo, foram 
destinados cerca de us$ 160 milhões a projetos sociais 
como o liveWire (saiba mais nas páginas 28 e 29), que 
atualmente existe em 15 países. 

94 mil funcionários 

resPonsáVel Por  3% da 
Produção Mundial de Gás e  
2% da de óleo

10% de ParticiPação nas 
Vendas Mundiais de Gnl eM 2014

25 Milhões  
de clientes do VareJo Por dia

us$ 14,3 Bilhões 
PaGos eM iMPostos de renda 
GloBalMente

ouTRoS NúMeRoS RelevANTeS:

açõES E RESuLtaDOS

Você pode ler o relatório de sustentabilidade 2014 da shell na 
íntegra. escaneie o Qr code ou acesse o link  abaixo para fazer o 
download do documento. 

 www.shell.com/bra/sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade 



aRtigO

cultura orGaniZacional 
coMo fator de sucesso

a cultura organizacional pode ser uma barreira para o 
crescimento de uma empresa ou servir de pilar para que ela tenha 
vantagens competitivas sustentáveis numa trajetória de sucesso. 
Peter drucker, considerado o pai da administração moderna, 
recebeu o crédito pela frase “cultura come a estratégia no café da 
manhã”. ele não quis desmerecer os temas estratégicos, mas 
enfatizar que a estratégia depende de um propósito que agregue 
as pessoas em torno dele. Para ter sucesso, a cultura 
organizacional precisa estar alinhada a este propósito.

neste mundo de mudanças que ocorrem em velocidades 
exponenciais e ambientes de negócios cada vez mais 
competitivos, estabelecer um propósito que tenha um impacto 
positivo na vida do maior número de pessoas possível é um 
grande desafio, mas é a pedra fundamental para o sucesso de 
qualquer tipo de organização. edgard schein, no livro “cultura 
organizacional e liderança”, define o papel do líder como gestor 
da cultura organizacional – para criá-la, modificá-la  
e até mesmo destruí-la. ele afirma que cultura e liderança  
são “dois lados da mesma moeda”, não podem ser  
entendidos isoladamente.

Já no livro “capitalismo consciente”, John Mackey e raj sisodia 
citam sete características da cultura organizacional de empresas 
conscientes: 1) confiança: alto nível de confiança interna e com 
stakeholders; 2) Accountability: comprometimento e 
responsabilidade em todas as relações; 3) cuidado: nas relações 

entre todos os stakeholders; 4) transparência: reconhecendo que 
estamos num mundo em que informações relevantes logo se 
tornam públicas; 5) integridade: dizer a verdade e agir de forma 
correta; 6) lealdade: consequência natural da mentalidade que 
permeia estas empresas; e 7) igualdade: de tratamento  
entre pessoas de níveis hierárquicos distintos e diferenciação 
limitada de remunerações.

o tema “cultura organizacional” é importantíssimo, mas muitas 
vezes só é debatido na alta cúpula das empresas na forma de uma 
simples pesquisa de clima organizacional. compreender e 
contribuir com o desenvolvimento da cultura de uma empresa 
requer que os conselheiros e executivos conheçam as práticas de 
gestão, estruturas e processos, valores e crenças e, o que é mais 
difícil porque não é tão aparente, a maneira como as pessoas da 
empresa pensam, se comunicam e se relacionam. o bom 
entendimento desta cultura organizacional permitirá que os 
administradores saibam lidar eficazmente com os sócios e demais 
stakeholders da empresa, e tenham maior sucesso na hora de 
disseminar estratégias e boas práticas de gestão. 

Paulo conte vasconcellos é coordenador da comissão de conselho 
de administração instituto Brasileiro de Governança corporativa
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