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editorial

em novembro, uma das maiores 
competições universitárias de eficiência 
energética ganhará uma edição nacional. 
nova modalidade da shell eco-marathon, 
o Challenger event chega às pistas 
brasileiras para acelerar o debate sobre o 
tema e preparar os estudantes para as 
etapas regionais. as inscrições para o 
evento – que será realizado pela primeira 
vez na américa latina –  já estão abertas. 

e por falar na competição, a 31ª edição 
da eco-marathon na europa foi realizada 
em julho, dentro da programação do 
primeiro festival  #makethefuture london. 
o evento, no parque olímpico da cidade, 
reuniu as ideias mais inovadoras para a 
geração de energia apoiadas pela shell 
em todo o mundo. o representante do 
brasil foi ninguém menos que o ”rei” pelé, 
embaixador do projeto aqui 
implementado no morro da mineira, no 
rio de Janeiro, onde um campo de futebol 
é iluminado à noite pela energia gerada 
pelos passos dos jogadores. 

nesta edição, também estreia a coluna 
fora da Concha, um espaço para 
conhecermos um pouco mais os 
funcionários da shell fora do ambiente de 
trabalho. em clima de olimpíadas, a 
primeira entrevistada é a supervisora aline 
pimentel, que administra um blog sobre 
sua grande paixão: a corrida.  e você, não 
quer contar também a sua história? 

Boa leitura!
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esta revista é impressa com papel certificado 
fsC®, capa offset 240 gr e miolo offset 150 
gr, a partir de fontes de manejo responsável, 
conforme as normas fsC® (forest 
stewardship Council) e utilizando o processo 
after burner (pós-queimador), que consiste em 
eliminar os gases tóxicos gerados no processo 
de secagem da tinta gráfica, contribuindo 
para a preservação do meio ambiente.
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Cuidar do bem-estar dos funcionários, das 
comunidades em torno das instalações e do meio 
ambiente é uma responsabilidade constante da shell. 
ao inovar e adotar soluções que fazem a diferença, a 
companhia foi vencedora no prêmio proteção brasil 
2016, o mais importante do país em reconhecimento 
de atividades desenvolvidas nas empresas em prol da 
saúde e da segurança.

as melhorias ergonômicas na fábrica de lubrificantes, 
na ilha do governador, e a campanha atitude 
ganharam, respectivamente, os prêmios de ergonomia 
e gestão de terceirizados em saúde e segurança do 
trabalho. o projeto na fábrica foi coordenado pelo 
gerente de saúde para o brasil e norte da américa 
latina, dr. mauricio souza. 

– foram transformações em todas as escalas, desde 
a instalação de um robô para realizar tarefas 

braçais de alta intensidade até pequenas medidas 
sugeridas pelos próprios funcionários, como a 
combinação de atividades da rotina para diminuir o 
esforço – conta dr. mauricio. 

Já a campanha atitude, desenvolvida no fpso 
fluminense – que opera nos campos de bijupirá & 
salema – teve o objetivo de aumentar a conscientização 
sobre a importância da segurança para evitar acidentes. 
redes sociais, vídeos e palestras foram utilizados para 
ganhar a atenção dos embarcados no fpso.

– levamos a campanha para as redes sociais e 
produzimos vídeos que envolveram as famílias dos 
trabalhadores – conta o gerente de segurança 
operacional, moisés Costa. ele acrescenta que, 
graças aos bons resultados alcançados, a campanha 
será estendida ao fpso espírito santo, no parque das 
Conchas (bC-10).
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Jogo 
rápido

edição do Circuito Cina Curta agitou a Colônia de pescadores Z-10, 
na ilha do governador

Vamos “pescar” um cineminha? o convite foi prontamente 
aceito por quem esteve no dia 14 de maio na Colônia de 
pescadores Z-10, na ilha do governador. naquela data, a 
shell levou para lá o Circuito Cine Curta, exibindo para a 
comunidade curtas-metragens nacionais selecionados por 
uma curadoria especial. foi um programa para a família 
inteira, com direito a pipoca e refrigerante de graça.

um telão inflável com mais de oito metros de altura exibiu os 
filmes no campo de futebol da colônia, perto da fábrica de 
lubrificantes da shell. as duas sessões, cada uma para 350 
pessoas,  foram um sucesso de bilheteria. diante de tanta 
procura, alguns assistiram à programação de pé. 

– essa colônia é uma das mais antigas do rio e foi 
instalada na ribeira quase na mesma época da nossa 
planta. temos um relacionamento de longa data e, como a 
shell quer colaborar com o desenvolvimento de 
comunidades ao redor de suas operações, achamos 
interessante trazer essa iniciativa para cá – conta leíse 
duarte, gerente de investimento social.

originalmente, o Circuito Cine Curta é realizado em escolas 
públicas das redes municipal e estadual, para incentivar a 
formação de novos públicos com capacidade crítica. a edição 
deste ano para os estudantes começará em outubro, mas 
algumas crianças que assistiram às sessões na ilha já haviam 
participado do projeto na escola. e, como um bom roteiro 
puxa outro, incentivaram a família inteira a comparecer.

não é história 
de pescador

reconhecimento



em setembro, a analista de crédito giovana fernandes vai embarcar 
em uma aventura inesquecível. ela foi selecionada para o earthwatch 
– um programa global cujo objetivo é aumentar a conscientização 
sobre desenvolvimento sustentável – e ficará dez dias na floresta 
Wytham, em oxford, na inglaterra. lá, juntamente com uma equipe 
de cientistas e voluntários, vai monitorar os impactos das mudanças 
climáticas naquela região.

– além de aprender muito sobre desenvolvimento sustentável e mudanças 
climáticas e trazer isso para minha vida pessoal e profissional, vou lidar 
com outras culturas e conviver com funcionários da shell de diversas 
partes do mundo em um ambiente totalmente diferente do escritório. 
espero transformar essa bagagem em ensinamentos sobre trabalho em 
equipe e diversidade – afirma giovana.

giovana sempre foi engajada em projetos sociais e voluntários. no 
escritório, ela incentiva os colegas a pensar mais no planeta, usar a 
impressora de forma consciente e evitar os copos descartáveis. para 
ela, a participação no earthwatch será uma experiência única.

– esse projeto mostra a preocupação da shell de impactar 
positivamente as comunidades locais e incentivá-las a crescer sem 
destruir a natureza, buscando soluções inovadoras para o uso dos 
recursos naturais – diz.

voluntariado 
sustentável

5

até os 28 anos de idade, a supervisora de mainline 
e supply Chain, aline pimentel, levava uma vida 
sedentária. há quatro anos, porém, ela encontrou 
na corrida não só uma atividade física, mas uma 
grande paixão. seu primeiro contato com o esporte 
foi estimulado por uma atividade da shell que a 
incentivou a correr sua primeira prova.

além de bem-estar físico, o hábito de correr 
proporcionou a aline novas amizades e até alguns 
troféus. entre as amigas que ganhou entre um treino 
e outro, está rakel oliveira, com quem criou, em 
2014, o blog “barbies que correm”. hoje, elas 
administram uma página no facebook e um perfil 
no instagram – e colecionam histórias.

aline treina pelo menos duas vezes por semana, 
além de participar de meias-maratonas e corridas 
em outras cidades. e foi em petrópolis que conheceu 
a história que mais a marcou:

– as pessoas interagem bastante e sempre 
recebemos muitos comentários carinhosos, mas um 
foi marcante. uma menina abordou a rakel durante 
uma prova e disse que havia superado uma 
depressão e, devido à doença, ficou acima do peso. 
mas, ao conhecer nosso blog, começou a malhar, 
correr e se alimentar bem e disse que nossas 
postagens eram um grande incentivo. algum tempo 
depois, ela ganhou um troféu e nos enviou várias 
fotos, orgulhosa. 

aline e rakel costumam divulgar corridas e em agosto 
organizarão treinos com os seguidores do blog. 
recentemente, realizaram um evento especial: uma 
corrida em comemoração ao noivado de rakel, com 
direito a medalhas especialmente confeccionadas, 
distribuídas aos participantes.

– a corrida realmente faz parte das nossas vidas, 
não me vejo mais longe dessa rotina. foi uma forma 
de transformar minha vida e hoje considero minha 
fonte de energia – afirma aline. 

FORa Da cONcHa

Corra, 
aline, corra!

aline Pimentel

supervisora de mainline
e supply Chain
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6 iNOvaçãO

o parque olímpico rainha elizabeth, em londres, foi tomado por 
iniciativas inovadoras entre os dias 30 de junho e 3 de julho. para 
estimular os jovens a criar novas soluções para o futuro, a shell 
promoveu o primeiro festival de inovação #makethefuture london, 
com direito a uma presença majestosa: o “rei” do futebol, pelé.  Cerca 
de 30 mil mentes curiosas que visitaram o evento puderam ver de 
perto algumas iniciativas apoiadas pelo grupo para transformar o 
mix de energia nos próximos anos. 

lançada oficialmente em dezembro de 2015 no rio de Janeiro, 
#makethefuture é uma campanha global para promover o debate 
sobre o futuro da energia e incentivar o desenvolvimento de soluções 
que possibilitem o acesso de comunidades a fontes energéticas. a 
gerente de Comunicação Corporativa da shell brasil, simone 
guimarães, enfatiza a necessidade de ideias inovadoras e 
sustentáveis nesse campo.

– Com o crescimento da população mundial, precisaremos de mais 
energia do que nunca. estima-se que, em 2100, será necessária a 
produção do dobro da energia atual e, ao mesmo tempo, a redução 
cada vez maior das emissões de carbono. para que possamos 
prosperar e progredir, precisamos de ideias brilhantes para a 
energia. acreditamos que é preciso apenas uma mente brilhante para 
começar uma ideia, mas podem ser necessárias centenas para 
torná-la realidade – declara. 

cabeças pensantes

durante o lançamento global do programa, no rio, o empreendedor 
henrique drummond, ganhador do shell iniciativa Jovem em 2014, 
participou da primeira aceleradora #makethefuture. a ideia era pensar 
de forma coletiva, com mais de cem jovens, algumas ações para 
aprimorar e enriquecer o projeto-piloto da empresa criada por ele: a 
insolar, que busca fornecer acesso à energia solar para pessoas de baixa 
renda no morro dona marta, em botafogo. 

henrique foi convidado para ir a londres apresentar seu projeto, 
apoiado pela shell. a partir de uma pesquisa junto à comunidade, 
estão sendo instalados painéis solares para iluminar locais de uso 
coletivo. na capital britânica, ele esteve do outro lado do jogo: ajudou 
a pensar ideias para o empreendedor tom robinson, da adaptavate, 
empresa cuja proposta é repensar a maneira como o material de 
construção é produzido, utilizado e descartado. 

– para mim, foi uma oportunidade de pensar em novas soluções e 
ideias para uma startup com potencial bem grande. a shell tem 
apoiado empreendedores ao longo de todo o processo, desde a ideia 
inicial até a viabilidade do negócio, reforçando o compromisso de 
garantir a sustentabilidade dessas iniciativas. foi possível perceber que 
todos nós, empreendedores, compartilhamos desafios comuns,apesar 
de trabalharmos com tecnologias diferentes em diferentes partes do 
mundo – diz henrique. 

#makethefuture 
london apresenta 
ideias inoVadoras para 
a produção de energia 
limpa e sustentáVel 

futuro 
iluminado



7

shell World brasil | NOtíciaS SHELL 

01. Crianças testam o campo de 
futebol da pavegen sob o olhar 
do rei pelé

02. estudantes se divertem no 
festival de ideias da shell

03. menina brinca com o óculos 
de realidade virtual 

e se a sua ideia pudesse mudar o mundo?

“mais de um bilhão de pessoas vivem sem acesso 
à energia no mundo. precisamos de energia 
acessível e confiável para acabar com a 
pobreza”. essa é a manchete do jornal que abre o 
clipe de “tell me We’re ok”, parceria do cantor 
akon com o dJ hardwerk lançada em maio. o 
vídeo é mais uma ação do #makethefuture e já 
conta com quase 4,5 milhões de acessos no 
Youtube e 15 milhões de visualizações no 
facebook. por meio da sua ong, a akon lighting 
africa, o músico lidera esforços para o 
desenvolvimento de soluções que permitam às 
comunidades ter acesso a fontes limpas e 
sustentáveis de energia. 

as imagens foram gravadas nos campos de 
futebol do morro da mineira, no rio, e da federal 
College of education, em lagos, na nigéria. 
ambos são iluminados pela tecnologia 
desenvolvida pela inglesa pavegen, empresa 
ganhadora do shell liveWire. no brasil, o 
embaixador do projeto foi o ex-jogador pelé, que 

esteve presente na inauguração do campo e no 
evento em londres. 

enquanto os jogadores correm, driblam e 
comemoram, placas instaladas sob o campo 
capturam a energia do movimento e a convertem 
em eletricidade. a luz que ilumina o gramado 
também beneficia a área ao redor. 

em um dos vídeos da campanha, akon diz que, 
quando criança, usava velas de querosene e 
carvão para cozinhar:

– era tudo o que a gente tinha. é difícil para 
qualquer pessoa se desenvolver na escuridão. 
Quando você analisa o impacto que a escuridão 
tem sobre as pessoas, é realmente triste. ao trazer 
eletricidade para áreas que antes não tinham 
acesso, você impacta vidas e faz uma grande 
diferença no desenvolvimento da humanidade. 
acesso à energia significa futuro, melhor saúde e 
educação e avanços em campos como a indústria 
e a agricultura. 

01

02 03

imPactO POSitivO
em 2014, a shell ajudou a 
implementar o primeiro campo de 
futebol do mundo iluminado pela 
energia dos passos dos próprios 
jogadores, no morro da mineira, 
no rio de Janeiro. a tecnologia foi 
desenvolvida pela empresa 
britânica pavegen, ganhadora do 
shell liveWire do reino unido. o 
campo, antes precário e sem 
qualquer infraestrutura, foi 
revestido com placas que captam 
energia cinética e solar e as 
transformam em eletricidade, para 
iluminar o local à noite.

escaneie o Qr Code com um 
smartphone ou acesse o link 
abaixo e descubra como essa idéia 
brilhante impactou a comunidade. 

 http://www.shell.com.br/
energia-e-inovacao/make-the-future-
new/comunidade-iluminada-com-
passos.html

múSica DO BEm
para assistir ao clipe de “tell me We’re ok”, parceria do cantor akon com o dJ hardwerk, escaneie o Qr 
Code com um smartphone ou acesse o link abaixo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=JlGk6jbJuZ4
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além da pavegen, da insolar e da adaptavate, o festival 
apresentou outras ideias “iluminadas” apoiadas pela shell: 

• Gravity Light – aproveitando a energia cinética gerada 
pela força da gravidade com o peso de pedras, a empresa 
produz uma fonte de luz segura e renovável. se comparada à 
lâmpada de querosene, representa uma alternativa limpa, 
segura e barata. a empresa britânica visa promover um 
modelo sustentável que gere empregos, capacitação e sustento 
para a população do Quênia, onde pretende fabricar o 
produto e empregar homens e mulheres para vendê-lo.

• Bio-bean – é a primeira empresa do mundo a 
industrializar o processo de reciclagem de grãos de café e 

transformá-los em grânulos de biomassa, um excelente 
combustível para aquecer residências. a fábrica, que fica 
em um antigo hangar, produz cerca de 10 milhões de quilos 
desses grânulos por ano, o suficiente para abastecer 15 mil 
casas por dia na grã-bretanha.

• Capture Mobility – por meio de turbinas de vento com 
design inovador, instaladas próximas a rodovias, trilhos de 
trem e estradas, a empresa britânica visa captar a energia 
das correntes de ar geradas pelo tráfego. o equipamento é 
integrado também a placas que captam energia solar e 
produzem energia limpa 24 horas por dia. além disso, um 
dispositivo purifica o ar captado.

8 iNOvaçãO

energias 
alternatiVas

01

02 03

04

01 e 02. estudantes tiram fotos com a a apresentadora britânica rachel riley após a cerimônia de abertura do evento

03 e 04. Visitantes participam de uma exibição sobre energia do futuro



idealizadora do #makethefuture, a 
gerente global de Comunicação 
integrada e marca, malena Cutuli, fala 
sobre o impacto do projeto na busca de 
soluções energéticas para o futuro. 

Qual foi a motivação para criar 
o #makethefuture? 

o #makethefuture visa a humanização 
da marca shell, promover o diálogo em 
torno dos desafios energéticos e, ao 
mesmo tempo, demonstrar o que shell 
está fazendo para criar um mundo 
movido a energia limpa e eficiente. 

Qual é a principal mensagem 
do #makethefuture?

o #makethefuture apoia ideias 
brilhantes que enriquecem a história da 
humanidade. é sobre colaboração e dar 
vida a um futuro de energia sustentável 
ao facilitar debates e iniciativas. 

Muitas iniciativas da Shell, como 
o #makethefuture e a Shell 
Eco-marathon, são destinadas 
aos jovens. Por que?

a geração Y, também conhecida como 
“millennials” – pessoas que nasceram 

entre 1980 e 2000 – é a maior 
geração viva do mundo. até 2020, 
essas pessoas serão mais de 50% da 
força de trabalho globalmente, e 75% 
até 2030. nós precisamos nos 
conectar com eles de uma maneira 
autêntica, uma vez que representam 
os inovadores do presente e do futuro. 
eles têm preferência por marcas que 
apoiam causas sustentáveis. 

Como o #makethefuture pode 
contribuir para fortalecer ainda 
mais a marca Shell?

o #makethefuture ajuda a promover 
a troca e, fundamentalmente, mudar 
a percepção da shell para uma 
companhia que é parte das soluções 
para o futuro. 

O que você destacaria no 
evento realizado recentemente 
em Londres?

foram mais de trinta mil visitantes ao 
longo dos quatro dias. em sua 
essência, o festival falou sobre 
inovação e sobre ideias para 
solucionar os desafios energéticos do 
futuro. alguns dos empreendedores 
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empoderamento

malena Cutuli e henrique drummond (no canto esquerdo) posam com empreendedores 
e convidados do festival de inovação #makethefuture london

malena durante o lançamento do 
#makethefuture, no rio de Janeiro

apoiados pela nossa campanha fizeram 
demonstrações ao longo do evento, o que 
ajudou na imersão dos visitantes no 
diálogo em torno da energia global do 
futuro. foi incrível ver o poder da 
colaboração e estou ansiosa para ver 
como o #makethefuture vai de fato criar 
ações para proporcionar a energia  
do futuro. 
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formado em história, o ViCe-presidente 
de segurança CorporatiVa do grupo 
shell, James hall, é fã de outro 
historiador: o autor britâniCo antonY 
beeVor, CuJos liVros sobre a segunda 
guerra mundial na europa forneCem 
uma noVa perspeCtiVa, baseada em 
pesQuisas bastante detalhadas. em sua 
primeira Viagem ao brasil, James esteVe 
Com altos funCionários da segurança 
públiCa e da própria shell, feZ uma 
palestra para o staff e foi embora Com 
a sensação de Que a Cidade não é 
diferente de outras metrópoles. “os 
risCos aQui são signifiCatiVos, mas 
não signifiCatiVamente maiores do Que 
em outras partes do mundo”, afirma. 

O senhor mostrou um mapa em que os países onde 
a Shell opera são marcados em cores diferentes, 
conforme o nível de risco. O que se considera para 
estabelecer esses níveis?

o mais importante é entender as ameaças aos nossos negócios 
e ao nosso staff. a maioria delas não é direcionada a nós, mas 
precisamos gerenciar nossa exposição a essas ameaças. 
trabalhamos com as forças da lei nos países onde operamos 
para entender as ameaças, avaliá-las e transformar tudo isso 
em um índice que informe como será nossa atitude em relação 
à segurança no país.  

Qual é o critério para estabelecer uma cor para 
um país? 

analisamos a gravidade da ameaça e a segurança pública, a 
capacidade das forças de segurança locais e quanto 
podemos contar com apoio delas. então, fazemos um 
julgamento de qual é a ameaça ao nosso negócio. 
Consideramos os países onde a shell opera, aqueles para 
onde temos um grande número de viajantes e aqueles em que 
pretendemos expandir nossos negócios. 

em sua 1ª Viagem ao 
brasil, Vp diZ Que risCos 
no rio não são tão mais 
altos do Que em outras 
Cidades do mundo

Segurança 
acima de tudo
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Quais são os países com risco mais elevado? 

os riscos são mais elevados em alguns países do oriente 
médio, mas também há ameaças significativas em países na 
ásia-pacífico e na américa latina. na europa, há a ameaça 
crescente do terrorismo. no mundo inteiro, existe também 
uma crescente ameaça à segurança cibernética.

Que ameaças mais nos preocupam?

a maior ameaça às nossas operações é, em geral, a 
criminalidade. em países como a nigéria, criminosos atacam 
para roubar petróleo em larga escala. Já o terrorismo é uma 
ameaça em alguns países do oriente médio. a ameaça 
cibernética também é significativa. é a forma mais fácil de 
roubar informação para prejudicar a reputação ou as 
operações das empresas. 

O que o senhor ouviu das autoridades de 
segurança pública do Rio com quem se reuniu? 

as autoridades públicas no brasil entendem muito bem as 
ameaças locais. não há dúvida de que a criminalidade está 
em alta. o instituto de segurança pública do rio constatou 
um aumento de 25% nos roubos neste ano. mas também 
ficou claro que as autoridades estão trabalhando duro para 
combater essas ameaças. 

Qual a relação entre crise econômica  
e violência?

a crise econômica reduz oportunidades e aumenta o 
desemprego, particularmente entre os jovens. e, quando há 
jovens desocupados, em especial homens, eles estão mais 
dispostos a se voltar para a criminalidade para ganhar 
dinheiro. há uma relação muito direta entre a falta de 
oportunidades e a criminalidade.

James hall durante palestra na sede da shell brasil

A Shell tem, em algum país, parceria com o governo 
para ajudar a reduzir a violência?

onde quer que a shell opere, olhamos com atenção os impactos 
que produzimos nas comunidades e de que forma nossas 
atividades podem beneficiá-las por meio de oportunidades de 
emprego, treinamento, investimento social. Vejo as nossas 
operações pelo mundo como uma “força do bem” para lidar com 
esses problemas sociais.

O senhor poderia dividir o mundo em áreas de 
acordo com o tipo de ameaça?

é muito difícil ser específico sobre isso. se você me perguntar 
quais são os riscos principais no brasil, são pequenos furtos e 
crimes violentos. o brasil está certamente entre os 20 países com 
mais ameaças de sequestro, sobretudo sequestro-relâmpago, em 
que um criminoso leva uma vítima a um caixa eletrônico para 
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ENtREviSta

sacar dinheiro sob a mira de um revólver. o risco de 
terrorismo no brasil é baixo. Já a ameaça cibernética existe 
em qualquer lugar. o ciberespaço é conectado globalmente. 
um banco no brasil tem tanta probabilidade de ser alvo 
quanto na américa ou no oriente médio.

Na Europa, o terrorismo é hoje  
a principal ameaça?

terrorismo é uma ameaça significativa – não diretamente 
à shell, mas tem impacto sobre nós. existem redes de 
terroristas notadamente na frança, na bélgica e na 
turquia determinadas a atacar e desestabilizar a situação 
na europa. há organizações que têm como alvos lugares 
públicos, aeroportos, terminais de transporte, shoppings 
– locais onde as pessoas se juntam, porque o objetivo do 
terrorista é matar e mutilar um número grande de 
pessoas, aterrorizando.  

Que medidas o senhor toma quando vai viajar 
para um país que não conhece?

procuro me informar o máximo possível sobre a segurança e 
a situação política e econômica. também procuro me 
certificar de que sei aonde preciso ir quando chegar ao país. 
Quando viajo pela shell, tenho a sorte de ter um anfitrião e 
me beneficiar dos arranjos que ele fez para me levar com 
segurança do aeroporto ao hotel. mas eu sempre limito o 
número de objetos de valor que levo. levo só um cartão de 
crédito e uma pequena soma em dinheiro. tenho um bom 
relógio, mas normalmente não o uso quando viajo. 

O senhor trabalhou para o governo do Reino 
Unido – no Foreign and Commonwealth Office 
– antes de vir para a Shell, há 5 anos. Em termos 
de segurança, qual a diferença entre trabalhar 
para o governo e para uma empresa privada?  

no governo, você trabalha em parceria com outros 
governos em nome de todos. Quando você trabalha para 
uma empresa como a shell, está muito mais focado nos 
riscos para as operações e as pessoas. em governos, existem 
momentos de grande satisfação, quando vemos a melhoria 
na segurança de um país. há momentos em que prendemos 
terroristas ou criminosos ou conduzimos juntos uma iniciativa 
que realmente faz a diferença para a população. mas esses 
sucessos em governos são mais evasivos e difíceis de 
quantificar. na shell, vejo que o trabalho do meu time está 
tendo um impacto direto e positivo na segurança do nosso 
staff em todo o mundo. isso é realmente motivador.  

Que conselhos o senhor daria para o  
staff da Shell se sentir mais seguro e  
evitar ocorrências? 

em primeiro lugar, fique alerta. Conheça as ameaças e 
saiba o que você pode fazer para ficar mais seguro. 
atenha-se às políticas e orientações de segurança. em 
segundo lugar, não tenha receio de admitir que você tem 
uma preocupação. não tome riscos desnecessários. 
Converse com alguém, procure aconselhamento. em terceiro 
lugar, reporte incidentes de segurança. 

onde Quer Que a shell opere, 
olhamos Com atenção os 
impaCtos Que produZimos 
nas Comunidades e de Que 
forma nossas atiVidades 
podem benefiCiá-las



shell World brasil | NOtíciaS SHELL 

presente em mais de 70 países, a shell 
trabalha constantemente para se adaptar 
à realidade de cada região. por esse 
motivo, a empresa iniciou um projeto de 
revisão na américa latina dos contratos 
de real estate – que compreendem desde 
limpeza até jardinagem – para adequá-
los às necessidades de cada país. 
iniciada no brasil e depois estendida 
para argentina, Colômbia, peru, 
Venezuela e trinidad & tobago, a 
iniciativa proporcionou uma redução de 
custos de aproximadamente 25%. 

depois de analisar as condições dos 
contratos de cada unidade e identificar que 
serviços eram realmente necessários a 
cada região, a gerente de real estate para 
américa latina, ana machado, visitou as 
localidades e teve reuniões com os 
parceiros para entender as expectativas 
em relação à revisão. ela contou com o 
reforço do gerente de Contratos para 
estados unidos e américa latina, george 
moon, e de alexandre Quedinho, gerente 
de Contratos para américa latina.

– Cada país tem uma situação política, 
social e econômica diferente. é importante 
levar essas diferenças em consideração e 
desenvolver contratos sob medida que 
atendam à realidade local e estejam em 
conformidade com o padrão global da 
shell – avalia moon. 

alguns aspectos chamaram a atenção de 
ana, como a grande variedade de 
fornecedores e a falta de fiscalização em 
relação à entrega dos serviços. segundo 
ela, é a primeira vez na américa latina em 
que os contratos definirão os escopos 
necessários, com as medidas corretas e o 
plano de ação adequado: 

– um bom contrato é aquele cuja base de 
referência é bem definida. é o primeiro 

proJeto bem-suCedido 
no brasil é exportado 
para outros países da 
amériCa latina

passo para qualquer tipo de gestão ou 
gerenciamento. se você não tem um 
documento em que possa confiar, você 
não tem nada. precisamos especificar, 
por exemplo, o que esperamos do 
desempenho dos fornecedores, as 
cláusulas legais. os direcionamentos 
precisam estar perfeitos. 

ana acrescenta que a 
complexidade do processo 
transformou-o em um exemplo  
de colaboração multidisciplinar:

– é um trabalho que envolve 
pessoas de diferentes países e 
culturas. isso nos ensinou muita 
coisa, principalmente a lidar com 
as diferenças. 
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01.  a iniciativa prevê a revisão dos contratos 
de manutenção de diversos prédios do 

portfólio de real estate na américa latina

02. alexandre Quedinho e ana machado 
durante viagem à américa latina

03. o americano george moon reforçou  
a equipe responsável pelo projeto
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global Corporate 
Challenge estimula 
atiVidade físiCa em 
Competição mundial

em 2015, a shell realizou uma pesquisa com seus funcionários, 
chamada perfil de saúde. o levantamento mostrou que grande parte 
dos entrevistados é sedentária, tem sobrepeso e distúrbios de sono. 
os dados também revelaram que quem pratica exercício físico tem 
menor índice de estresse e dorme melhor. 

por esses motivos, há cinco anos, a equipe de health da shell vem 
estimulando os funcionários a participar de uma competição mundial 
que reúne várias corporações. é o global Corporate Challenge 
(gCC), um desafio entre equipes que disputam qual delas dá o maior 
número de passos. de acordo com o gerente de saúde para o brasil e 
norte da américa latina, dr. mauricio souza, os benefícios vão muito 
além dos ganhos físicos.

– o esporte também proporciona maior sociabilidade, já que as 
pessoas costumam praticá-lo em grupo, e a prática habitual 
ajuda na qualidade do sono, tema que será trabalhado por nós 
em breve – diz souza.  

as empresas podem inscrever quantos times quiserem. Cada 
integrante recebe um kit com dois acelerômetros – um dispositivo que 
converte movimentos em passos – e atualiza seus dados no site do 
gCC. um programa na página do global Corporate Challenge na 

internet calcula a idade do coração de cada participante, que também 
recebe dicas personalizadas e informações sobre nutrição e sono. para 
isabela francisquini, médica ocupacional, o gCC motiva as pessoas a 
se exercitarem mais:

– tem gente que caminha mais, almoça mais longe, sobe mais 
escadas. o acelerômetro transforma qualquer movimento em 
passos. a ideia é que, depois da competição, esses hábitos sejam 
incorporados no dia a dia. 

neste ano, as 91 pessoas que integram as 13 equipes inscritas têm até 
setembro para correr atrás de um bom resultado – a meta é pelo menos 
10 mil passos por dia. o analista de negócios iranildo Cossich 
participa do gCC desde a primeira edição na shell, inicialmente para 
aumentar a atividade física. o resultado foi – e continua sendo – 
positivo: nas três primeiras semanas, ele perdeu dois quilos. iranildo é 
capitão do time the it flash, tricampeão na shell brasil, e explica como 
motiva sua equipe: 

– sempre envio e-mails com mensagens de estímulo e fico de olho nos 
times com melhor desempenho. é normal que alguns participantes 
percam o gás, mas o papel do capitão é não deixar isso acontecer. 
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o grupo shell comercializa mais de  
9 milhões de barris de petróleo por dia. por trás 
desse negócio, está um time profissional de traders 
que trabalha 24 horas por dia no mundo inteiro, 
de olho em oportunidades, preços e logística. o 
comandante dessa equipe – o vice-presidente de 
petróleo da shell trading, mike muller – esteve no 
rio de Janeiro para participar da abertura da 
argus rio Crude Conference, uma conferência que 
reuniu os principais agentes do mercado e discutiu 
os desafios da produção e da distribuição do 
petróleo bruto extraído na américa latina. 

atualmente, o brasil é a fonte mais importante de 
petróleo bruto para o grupo. Com a compra da bg, 
a shell tornou-se a segunda maior produtora do país, 
atrás apenas da petrobras. 

– Com o término da aquisição, passamos a 
comercializar em torno de 250 mil barris por dia, 
contra 50 mil anteriormente. esse novo patamar 

brasil se torna uma das maiores fontes de petróleo 
ComerCialiZado pelo grupo shell

de produção, aliado ao volume 
comercializado de óleos de terceiros 
proporcionará novas oportunidades logísticas 
e de comercialização do petróleo brasileiro 
– afirma rodrigo soares, gerente sênior de 
desenvolvimento de negócios para américa 
latina, que também participou da argus rio.

para miller, o crescimento no mercado 
brasileiro aumenta ainda mais a 
responsabilidade da companhia: 

– procuramos levar o óleo para o mercado 
internacional da maneira mais profissional e com o 
melhor preço possível. para o brasil, as perspectivas 
são muito positivas devido aos importantes projetos 
de upstream do nosso portfólio. 

o vice-presidente falou também sobre as 
oportunidades de investimento na américa latina e 
como as companhias estão se adaptando à nova 
realidade dos preços do petróleo no mundo. 

01. o time de trading da shell acompanha o evento

02. o vice-presidente de petróleo da shell trading, 
mike muller

01

02



Coração 
acelerado

shell eCo-marathon 
desembarCa no brasil e 
inCentiVa estudantes a 
pensar, desenVolVer e 
dirigir VeíCulos efiCientes
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no ano passado, quando participou da 
shell eco-marathon americas, em detroit 
(eua), a equipe eficem, da universidade 
federal de santa Catarina, desembolsou 
cerca de r$ 10 mil para despachar, via 
sedex, o protótipo de bateria elétrica – 
como são chamados os veículos 
desenvolvidos para disputar a 
competição. na época, era a maneira 
mais em conta de se fazer o transporte. 
em 2016, a eficem repetiu a dose, desta 
vez com um pouco mais de emoção para 
economizar nos gastos: o protótipo foi 
desmontado e despachado como 
bagagem, o que chamou a atenção de 
muitos passageiros pelo formato e  
pelo volume. 

mas, em novembro, eles não 
precisarão se preocupar com os 
custos de participar de um torneio em 
outro país. é que a competição vai 
desembarcar no brasil, o primeiro 
país da américa latina a receber o 
Challenger event. trata-se de uma 
nova modalidade da eco-marathon 
cujo objetivo é incentivar o 
pensamento local em torno de 

soluções de eficiência energética e 
preparar as equipes para as etapas 
regionais – américas, ásia e europa.

o evento vai ser realizado no 
kartódromo da granja Viana, em 
Cotia, na grande são paulo, entre os 
dias 8 e 10 de novembro. as 
inscrições já estão abertas (veja mais 
no box fique ligado).segundo a 
gerente de investimento social da 
shell, leíse duarte, o brasil foi 
selecionado devido ao potencial dos 
times e à crescente mobilização dos 
estudantes em torno do tema 
“eficiência energética”.

 – estou animada, porque sempre 
temos uma demanda muito grande 
de times brasileiros interessados em 
participar da eco-marathon 
americas. mas, com a alta do dólar e 
os cortes no orçamento das 
universidades, as equipes têm 
dificuldades de viajar para o exterior. 
fazer uma competição desse nível 
técnico aqui é um grande estímulo 
para o ambiente acadêmico – afirma. 
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versão brasileira

a primeira edição do Challenger event no brasil vai focar na 
categoria protótipo e em três fontes de energia: gasolina, bateria 
elétrica e etanol. em agosto, os estudantes interessados em participar 
puderam conhecer melhor a competição e tirar as dúvidas com o 
diretor técnico global da shell eco-marathon, adrian Juergens, que 
esteve no país para visitar as instalações do kartódromo. 

Formação completa

na eco-marathon, as equipes competidoras fazem diversas 
tentativas durante vários dias até conseguir percorrer a maior 
distância possível com apenas um litro de combustível. a 
competição inspira os futuros engenheiros a direcionar sua visão 
para a mobilidade urbana sustentável. 

o professor marcio tadayuki nakaura, do departamento de 
mecânica do campus pato branco da universidade tecnológica 
federal do paraná (utfpr), observa que os estudos de eficiência 
energética na graduação ainda são muito restritos. para ele, que foi 
o orientador da pato a Jato – a equipe da utfpr que disputou a 
eco-marathon americas em 2015 e 2016 – a burocracia para 

alterar o projeto curricular de um curso acaba restringindo o 
assunto à pós-graduação: 

– a tecnologia vem avançando vertiginosamente, mas o modelo 
atual de ensino nas universidades não tem acompanhado. hoje, os 
alunos são limitados praticamente a resolver os problemas didáticos 
dos livros. a atualidade exige um perfil de aluno mais ativo, que 
participe de soluções de problemas dentro de um contexto que 
tenha um propósito. nesse sentido, competições como a shell 
eco-marathon motivam e desafiam os jovens a empregar os 
conceitos de engenharia em um projeto real. é nítida a empolgação 
de quem participa desse tipo de projeto multidisciplinar. 

leíse acredita que as ideias geradas dentro das universidades serão 
as soluções para a mobilidade urbana no futuro:

– é uma discussão que precisa ser incentivada sempre, pois falamos 
de um futuro bem próximo. o interesse nesse tema se reflete no 
número crescente de equipes interessadas em participar da 
competição. Vejo isso como o despertar natural dos estudantes para 
uma questão cada vez mais emergencial.

17
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 experiênCia ComproVada
Conheça os relatos de algumas das equipes brasileiras que já participaram 
do shell eco-marathon americas. 

 Prontos para a próxima

a equipe pato a Jato, da utfpr, já participou duas vezes 
da shell eco-marathon americas. na primeira, em 2015, 
competiu na categoria Combustíveis alternativos com um 
protótipo movido a etanol. a estreia, com o pé direito, deu 
ao time o segundo lugar. 

neste ano, a pato a Jato apresentou um protótipo 
totalmente reformulado: entre outras mudanças, o chassi de 
alumínio foi trocado pelo de fibra de carbono, o que 
subtraiu 12 quilos do peso original. “Quanto mais leve o 
veículo, menor é a necessidade de energia para mantê-lo 
em movimento”, explica o capitão da equipe, mateus rizzi.

alguns contratempos, porém, impediram a classificação 
da equipe. além de problemas elétricos, uma das baterias 
foi retida no aeroporto e o cinto de segurança não passou 
na inspeção. mas os estudantes não desanimaram e 
aguardam ansiosamente a etapa brasileira. mateus, que 
cursa o nono período de engenharia mecânica, classifica 
como “fenomenal” a experiência, que inclusive inspirou o 
tema de seu projeto final de curso. 

– é uma feira completa sobre eficiência energética. 
participar disso é algo que a gente leva para a vida toda. 
Conhecer outras equipes e novas tecnologias e ter contato 
com professores e profissionais do ramo automobilístico 
fazem com que o engenheiro tenha vivência prática da 
profissão – destaca. 
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 Sem desânimo

também veterana na competição, a equipe eficem, da 
universidade federal de santa Catarina, conquistou o quinto 
lugar neste ano, em detroit, com o protótipo a bateria 
elétrica – foi o veículo mais leve da competição e o mais bem 
colocado da américa latina. mesmo que a comparação não 
seja fidedigna ao desempenho de um carro “de rua”, o 
protótipo percorreu 860 quilômetros com apenas um real de 
energia elétrica. o resultado veio depois de um ano de muita 
pesquisa e melhorias no protótipo original, que não passou 
na inspeção técnica em 2015.

além dos desafios tecnológicos, a equipe teve que driblar a crise 
econômica: os cortes dos patrocinadores locais e da universidade 
quase impossibilitaram os estudantes de competir, mesmo com o 
incentivo dado pela shell. para o capitão da equipe, samuel 
bassani, que cursa engenharia automotiva, o esforço valeu a 
pena por se tratar de uma competição universitária de alto nível, 
como poucas no mundo. eles já iniciaram o processo de inscrição 
para o evento brasileiro e torcem para que o ambiente seja tão 
agradável e enriquecedor como o de detroit. 

– é uma competição em que o objetivo real é o aprendizado. 
por isso, todo mundo se ajuda. essa etapa vai abrir as portas 
para que as equipes brasileiras possam mostrar as 
tecnologias que estão desenvolvendo. Como o brasileiro é 
muito criativo, imagino que o resultado será interessante –  
acredita samuel. 
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 Currículo extenso

a equipe ecoVeículo, da universidade federal de itajubá, já é 
velha conhecida da shell eco-marathon americas – em 2016, 
completou sua quinta participação. neste ano, além do protótipo 
elétrico, competiu pela primeira vez nos estados unidos com outro 
veículo, movido a etanol.

– tivemos muitos desafios, como trabalhar incessantemente para 
construir e levar os dois protótipos, organizar a logística nos estados 
unidos, conciliar os trabalhos com a graduação etc. mas foi muito 
gratificante ver nossos protótipos passando pelas vistorias e 
entrando na pista para competir. ainda tivemos a oportunidade de 
subir no pódio com a conquista do prêmio “Communications 

award” pelas nossas ações de promoção da equipe – lembra lucas 
treméa, ex-capitão da equipe. 

atualmente, a ecoVeículo é comandada por guilherme mano, que 
viverá na edição brasileira sua primeira experiência na shell 
eco-marathon. Como a competição será no país, a equipe pretende 
competir nas três categorias: protótipos a etanol, gasolina e elétrico. 
para guilherme, esse tipo de disputa ajuda o time a lidar com 
prazos e cobranças, pontos importantes na vida profissional.

– essa é uma ótima oportunidade de mostrar nosso trabalho e 
trocar experiências com outras equipes. outro benefício é poder 
ver o que nossos protótipos são capazes de fazer antes de levá-los 
para a competição internacional, já que passarão por uma 
inspeção muito semelhante – afirma guilherme.
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história

a busca da shell pela eficiência energética é 
antiga. em 1939, funcionários do laboratório de 
pesquisa de illinois, nos estados unidos, 
organizaram um torneio para ver qual veículo 
chegava mais longe com a mesma quantidade de 
combustível. essa foi a primeira edição da shell 
mileage marathon que, em 1985, passou a ser 
chamada de shell eco-marathon, cujo primeiro 
evento aconteceu na frança. depois, evoluiu para 
outros dois continentes e alcançou também 
américas e ásia, além da europa.

 o primeiro protótipo ganhador, há 31 anos, era 
capaz de viajar de roterdã, na holanda, até 
londres, na inglaterra, com apenas um litro de 
combustível. Já o time ganhador da 30ª edição do 
torneio percorreu 2.551,8 quilômetros por litro com 
um protótipo a gás, o suficiente para ir de roterdã a 
moscou, na rússia. 

FiQUE LiGAdO
tem um protótipo movido a gasolina, etanol ou 
bateria elétrica? não perca a oportunidade de 
testar os limites do seu projeto em uma das 
maiores competições universitárias do mundo. 
para se inscrever, conhecer o regulamento ou 
tirar dúvidas, acesse o link abaixo ou escaneie 
o Qr Code acima com um smartphone.

http://migre.me/usof3

Esforço recompensado

– tivemos um problema com a 
liberação da carga, nosso protótipo 
chegou no penúltimo dia do evento, 
trabalhamos 14 horas seguidas para 
passar na inspeção e obtivemos a 
nona colocação – lembra ricardo 
scaglioni, capitão da mecmack, 
equipe da universidade mackenzie, 
sobre a participação na shell 
eco-marathon americas em 2015, em 
que acabaram levando o prêmio de 
perseverança e espírito de equipe.

em sua terceira participação, o time já 
percebeu que a competição não é 
fácil, mas o aprendizado compensa. 
os integrantes da mecmack optaram 
pelo protótipo a bateria elétrica, pois 
apostam que, em um futuro próximo, 

veículos possam percorrer longos 
trajetos movidos a eletricidade. eles já 
estão testando o protótipo para a 
edição brasileira. 

– sem dúvidas, o principal benefício 
foi aprender a trabalhar em equipe, 
discutir e aceitar as ideias propostas 
pelo grupo visando à melhoria do 
projeto. foi extremamente 
gratificante ver que conseguimos 
finalizar nosso veículo e conquistar 
o objetivo de participar da 
competição – diz ricardo.
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há Quase dois anos, o 
biólogo marinho 
alexandre Campos foi 
expatriado para a 
holanda. se no iníCio ele 
estaVa um pouCo 
relutante – por amar sua 
Cidade, o rio de Janeiro – 
rapidamente se sentiu em 
Casa, graças à 
hospitalidade e ao modo 
de Vida loCal. a 
segurança, o Cuidado 
Com o meio ambiente e o 
estímulo ao uso da 
biCiCleta ConQuistaram o 
CarioCa, Que se 
enCantou pelas praias de 
haia, onde mora.

BRaSiLEiRO tiPO EXPORtaçãO22

Conte sua trajetória na Shell e como 
surgiu a oportunidade de trabalhar fora.

a oportunidade de trabalhar na shell, onde estou 
há dez anos, ocorreu durante meu doutorado em 
planejamento energético ambiental, na Coppe, 
da ufrJ. fiz um processo seletivo e entrei como 
especialista em meio ambiente e licenciamento. 
depois de alguns anos, virei gerente de riscos 
não-técnicos e gerente de performance social 
para a américa latina. Com a reformulação da 
área de performance social, meu chefe me 
aconselhou a buscar uma oportunidade fora do 
país. a vaga que mais atraiu foi essa, pois iria 
trabalhar com minha coach. 

Como sua família reagiu? 

não falei para eles antes de me candidatar, 
só depois de saber o resultado. foi um misto 
de felicidade e tristeza, pois sou muito 
próximo da minha família. mas eles 
entenderam que, profissionalmente, era uma 
boa oportunidade para mim. ficaram 
orgulhosos, apesar de um pouco tristes. 

Você se mudou sozinho para Haia? 
Como é morar em outro país? 

inicialmente, vim com minha namorada na época, 
mas ela não se adaptou e voltou para o brasil. 
morar na holanda é um privilégio, a experiência 

está sendo maravilhosa. agradeço muito a todas 
as pessoas que me estimularam a vir. 

Como foi a adaptação à nova vida? 

a adaptação foi muito fácil, porque aqui tenho 
acesso a todas as coisas pelas quais eu tanto 
lutava no rio: usar mais a bicicleta, ter uma 
alimentação saudável, comprar comida 
orgânica, gastar menos tempo no trânsito, me 
dedicar ao meu próprio desenvolvimento 
profissional e pessoal. aqui isso é o padrão, a 
qualidade do ar é maravilhosa, as pessoas são 
muito respeitosas. a vida em sociedade é muito 
tranquila, todo mundo cuida do espaço 
público. a maior dificuldade é a falta de 
contato com a família, mas a gente tenta 
compensar isso via internet. 

Haia é a capital política da Holanda, 
onde fica o Palácio Noordeinde, local de 
trabalho do Rei Willem-Alexander. 
Como isso afeta o dia a dia da cidade?

impacta de maneira muito positiva, porque fica 
aquele clima de festa nas datas comemorativas. 
tem o dia do rei, um feriado muito 
comemorado aqui. é legal ver as carruagens 
reais passando diariamente pelas ruas. a 
cidade é muito bem cuidada, com flores em 
todos os lugares, é impressionante. 
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Nome completo: alexandre do nascimento Campos

idade: 43 anos

Local de nascimento: rio de Janeiro

Residência atual: haia (holanda)

Formação acadêmica: biologia marinha  
e geoquímica ambiental

cargo: líder de hsse nas áreas de novos negócios  
e Comercial 

idiomas: espanhol, português, inglês

Onde já morou: rio de Janeiro

Como é viver em um país com regime monárquico? 

o rei e a rainha são muito respeitados e populares, mas as principais 
decisões políticas ficam por conta do parlamento holandês, composto 
por representantes de diversos partidos. essa coalizão é um motivo de 
orgulho aqui, porque cada partido representa um ponto de vista 
diferente. as minorias são bem representadas. 

Você teve algum choque cultural?

minha adaptação foi tranquila, as pessoas do meu bairro são muito 
acessíveis, foram a minha casa se apresentar quando eu me mudei. me 
senti em casa rapidamente. 

O que o surpreendeu na cidade?

a maneira como a sociedade é construída, de baixo para cima. as 
pessoas tomam conta do bairro, da cidade. Já fui chamado para 
plantar árvores e cuidar das flores da rua. uma vez, um vizinho me 
perguntou se eu gostaria de trocar a porta da minha casa, que não era 
do mesmo padrão das outras da rua. Como as construções são 
centenárias, ele disse que os moradores tinham recursos em um fundo e 
perguntou se eu gostaria de ter a porta “original”.  na minha opinião, 
o indivíduo, trabalhando em nível comunitário, é quem constrói o país. 

você sentiu alguma diferença em relação ao jeito dos 
holandeses? 

dizem que os holandeses são tão diretos que podem soar rudes. de fato, 
eles são bem diretos, mas isso me agradou, porque eu também sou. no 
brasil, ficamos cheios de cerimônia para dizer as coisas. para mim, foi 
até um alívio poder ser assim e receber feedbacks diretos. além disso, 
eles são muito bem-humorados, e não superficiais. as conversas são 
muito interessantes. 

O clima na Holanda é extremamente diferente do 
brasileiro. Você demorou para se acostumar? 

aqui, as estações do ano são bem marcadas, coisa que eu nunca 
tinha vivido antes. no inverno, as pessoas curtem mais suas casas, 
acendem as lareiras, tomam vinho. o outono traz uma linda 
transição, com flores muito coloridas nas ruas. a primavera já faz as 
pessoas saírem mais de casa, começam a ir à praia. me acostumei 
bem depressa com isso. é engraçado, porque, no inverno, as pessoas 
ficam mais recatadas. se você vai a um restaurante às 20h, é bem 
provável que já esteja fechado. 

Você já foi à praia em Haia? 

no verão, eu vou quase todo dia, pois moro perto da praia. pratico 
stand up paddle, ando de bicicleta, vejo o mar. aqui, há uma 
cultura bem interessante de praia e é legal ver que o brasil exporta 
muito isso. as pessoas usam chinelo de borracha, em alguns 
lugares é até possível encontrar açaí. é uma praia diferente, mas 
igualmente encantadora. 

Já aprendeu a falar holandês? 

ainda não aprendi devido à carga de trabalho, mas planejo começar 
os estudos. o idioma não é fácil, vai demandar esforço, mas estou 
empenhado porque quero me comunicar em holandês. para conhecer 
de fato o povo, tem que falar a língua. é também uma questão de 
respeito à hospitalidade com que fui recebido aqui. 

Há muitos expatriados em Haia? A diferença cultural 
impacta seu cotidiano no trabalho?

haia tem muitos expatriados porque é a sede do tribunal penal 
internacional, principal órgão judiciário da onu, e abriga mais de 
200 ongs de setores como justiça e direitos humanos. trabalhar em 
um time com diferenças culturais e pessoas de diversas nacionalidades 
é muito interessante, pois nos dá a oportunidade de ter uma visão 
diferente sobre as coisas. ao mesmo tempo, obriga a estar aberto a 
outras posições e se tornar mais flexível, o que é muito positivo. 
Comecei a me policiar e a ouvir mais para entender as outras 
perspectivas antes de sugerir uma solução pronta para um problema, 
por exemplo. 

A comunidade brasileira é grande? Você tem contato 
com brasileiros?

sou muito próximo dos brasileiros que trabalham na shell. temos uma 
agenda cultural bem interessante e intensa. nos reunimos sempre, 
fazemos churrascos, festas juninas, comemorações natalinas. mas, além 
deles, não tenho contato com outros brasileiros. 

Qual foi sua experiência pessoal mais marcante?

o fato de conhecer uma sociedade tão igualitária, justa e segura. até 
hoje, me impressiono com isso. recentemente, minha sobrinha de 5 
anos veio me visitar e, pela primeira vez, pôde andar nas ruas sem estar 
de mãos dadas, brincar na calçada sozinha, ter mais tranquilidade. no 
dia de ir embora, ela perguntou para a mãe se poderia morar aqui e 
isso me marcou bastante. haia é uma cidade segura, onde as crianças 
podem ter outra vivência. 

do que sente mais falta do Brasil?

sinto muitas saudades da família e dos amigos. sinto também muita 
falta de açaí, que eu costumava comer todos os dias. 

O que indicaria a um turista?

um bom passeio de bicicleta pela cidade e pela holanda como um todo. 
aqui, bicicleta tem prioridade, então pode-se andar livremente. dá para 
visitar parques lindos, bares, museus. 
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sipat ConsCientiZa funCionários da shell sobre a importânCia da segurança
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PREvENçãO

uma mesa montada em frente à sede da shell, na barra da tijuca, 
reproduzia uma estação de trabalho, aparentemente inofensiva. mas 
quem olhava a cena mais atentamente identificava uma série de riscos: 
documentos confidenciais à vista, comida em cima do computador e 
pastas empilhadas. o Jogo dos erros foi uma das atividades 
promovidas durante a semana interna de prevenção de acidentes de 
trabalho (sipat), em junho, e teve o objetivo de orientar os funcionários 
para evitar essas situações. 

a abertura da sipat ficou por conta da vice-presidente de recursos 
humanos para américa latina, milena martins, e do presidente da shell 
brasil, andré araujo.

– ter uma semana voltada especificamente para esse tema é importante 
para relembrar aos funcionários que eles são parte da solução para termos 
uma companhia segura. nesse período, a gente consegue buscar temas 
que trazem a discussão sobre segurança para mais perto da realidade de 
cada um – disse araujo. 

ao longo de quatro dias, foram organizadas palestras, atividades 
com distribuição de brindes e o concurso #partiusipat, que premiou 
as melhores selfies feitas com a imagem de prudêncio, o mascote da 
Comissão interna de prevenção de acidentes (Cipa) da sede.  um 
teatro itinerante passou por todos os andares do prédio para reforçar 
a maneira correta de utilizar as portas de vidro –  cada funcionário 
deve passar seu crachá antes de entrar, um de cada vez. Como o ano 
é de olimpíadas, houve palestras com um atleta paralímpico e um 
membro da segurança do Comitê olímpico. 

– a receptividade à sipat foi muito boa, com a participação de 
cerca de 800 pessoas durante a semana. o público abraça essa 
atividade porque entende que é para seu próprio benefício e da 
empresa. os aspectos de segurança devem ser reforçados cada vez 
mais, para que todos os levem para seu ambiente de trabalho e 
para casa – disse Vagner franco, gerente de manutenção e serviços 
para américa latina e presidente da Cipa da sede. 



01. a abertura foi realizada pelo presidente da shell brasil, 
andré  araujo, e pela vice-presidente de recursos humanos 
para américa latina, milena martins 

02. o presidente da Cipa, Vagner franco, e o Jogo dos erros

03. moisés Costa durante a palestra na qual reforçou a 
importância da intervenção

25

shell World brasil | NOtíciaS SHELL 

02

01

intervir é preciso

em sua palestra, o gerente de segurança operacional da shell brasil, moisés Costa, mostrou 
cenas cotidianas para falar de situações de risco e da importância de intervir quando um perigo 
é identificado.  Crianças dentro da cozinha, por exemplo, podem ser vítimas de acidentes graves. 
portanto, é preciso instalar barreiras para que elas não se machuquem e agir rapidamente antes 
que algo aconteça. 

– intervir é isso: perceber que alguém está em uma situação perigosa e agir. é preciso estar 
sempre atento, ter essa percepção e se interessar pela segurança de todos – afirmou moisés. 

no entanto, nem sempre é fácil interferir quando algum risco é identificado. o autor da 
intervenção pode ficar constrangido ao fazê-la, e pode também não ser bem recebido. 
segundo moisés, é preciso coragem e personalidade para tomar a iniciativa – e humildade 
para aceitar o conselho: 

– a pessoa já pressupõe que não vai ser bem recebida e às vezes pensa que nem tem 
competência para intervir. mas, se eu tenho uma cultura de segurança evoluída, não posso 
tolerar o risco, seja qual for. a intolerância ao risco é muito importante. 

03
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parte do programa ‘think Well’, sessões 
de resiliênCia estimulam atitude positiVa 
diante de adVersidades FEita

01

02 03

caBEça 
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resiliência é a capacidade 
de lidarmos com situações 
difíceis e aprendermos com 
elas. a resiliência nos ajuda 
a lidar com a mudança e 
nos recuperar das 
adversidades de modo 
positivo e construtivo. há 
cinco anos, a equipe de 
saúde da shell organiza 
sessões que apresentam 
ferramentas para aumentar 
a capacidade de 
recuperação em situações 
difíceis e transformá-las  
em aprendizado. 

os encontros são realizados 
na sede, na barra da tijuca, 
e na fábrica de lubrificantes, 
na ilha do governador. os 
participantes discutem temas 
como aceitar mudanças, ter 
uma visão positiva de si 
mesmo e tomar ações 
decisivas. a iniciativa faz 
parte do programa think 
Well, voltado para a saúde 
mental, que vem tendo 
procura crescente. o 
gerente de saúde para o 
brasil e norte da américa 
latina, dr. mauricio souza, 
chama a atenção para o 
estigma relacionado ao 
assunto e sugere que as 
pessoas cuidem da mente 
da mesma forma como 
cuidam do corpo: 

– as pessoas têm que fazer 
exercícios e manter as 
atividades para ter uma mente 
saudável. o think Well 
oferece formas de desenvolver 
a saúde mental 
preventivamente para evitar 
que as pessoas adoeçam.

sobre as sessões de resiliência, 
o gerente de saúde destaca a 
importância de criar 
mecanismos para ver as 
dificuldades de forma positiva:

– Quando a gente foca 
somente no problema, 
dificilmente vê uma saída. é 
preciso abrir a cabeça para 
outras possibilidades, 
entender nossas experiências, 
conversar com outras pessoas 
e ver o mundo de uma 
maneira diferente. 

mecânica 

os encontros são abertos a 
todos e funcionam como uma 
reunião em grupos de 6 a 15 
pessoas, conduzida por um 
facilitador, na qual o tema 
escolhido é discutido por cerca 
de uma hora. Qualquer 
funcionário pode ser um 
facilitador: basta se inscrever 
pela intranet e realizar o 
treinamento via shell open 
university, como esclarece 
tayra Zaccaro, higienista 
industrial para américa latina: 

– as sessões foram 
desenhadas para serem 
desenvolvidas por qualquer 
indivíduo que tenha 
interesse em trabalhar o 
tema com um grupo. não é 
necessário ser especialista 
em saúde para ser 
facilitador. durante o 
treinamento, ele receberá 
todas as informações 
necessárias para 
desenvolver os módulos. 
além disso, a equipe de 
shell health está disponível 
para apoio e orientações. 

Controle de estresse
na fábrica de lubrificantes, na ilha do governador, 
as sessões fazem parte da rotina e são coordenadas 
pelo enfermeiro do trabalho augusto martins. em 
geral, às segundas-feiras, o tema do diálogo diário 
de segurança (dds) é relacionado à saúde. os times 
também são convidados a participar de palestras 
sobre o assunto. os resultados são diversos, como 
observa martins, e vão desde o aumento da 
motivação ao estímulo da capacidade de liderança. 

– Quando a equipe se conhece melhor, o ambiente 
de trabalho fica mais saudável. Como a resiliência 
nos possibilita trabalhar vários temas, eu direciono 
para assuntos voltados à diminuição do estresse e 
foco em fatores de mudança que influenciam as 
nossas vidas, como gerenciamento de tempo, 
alimentação, atividade física, gestão de carreira etc. 
o mais importante é entender que passamos 
constantemente por mudanças e que as pessoas são 
capazes de minimizar os aspectos negativos – avalia 
o enfermeiro do trabalho.

01. dr. maurício souza durante palestra na fábrica de lubrificantes

02. funcionários da planta participam de sessão de resiliência

03 e 04. distribuição de abraços incentivada pela equipe de health

04



uma ideia 
na cabeça, 
um negócio 
no mercado
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reCorde na feira do iniCiatiVa JoVem ComproVa 
Que empreendedorismo está em alta

em sua 16ª edição, o shell iniciativa Jovem (iJ) 
– versão brasileira do liveWire – bateu 
recordes. nada menos que 60 
empreendimentos participaram da feira do iJ, 
em julho, no Clube da aeronáutica, Centro do 
rio. nunca um número tão expressivo havia 
chegado à etapa final do programa. o objetivo 
da feira é criar oportunidades de negócios e 
promover interação entre empreendedores, 
investidores e incubadoras. 

segundo a gerente de investimento social da 
shell, leíse duarte, o número de inscrições no 
programa vem aumentando. e são jovens cada 
vez mais preparados em busca de abrir seu 
próprio negócio.

–  o cenário econômico contribuiu para mudar 
a visão dos jovens e de suas famílias sobre o 
empreendedorismo. as pessoas começaram a 
acreditar no seu potencial de crescimento e 
veem no negócio não só uma fonte de renda, 
mas uma opção de vida – diz leíse. 

primeira gerente do programa, simone 
guimarães – atual gerente de Comunicação 
Corporativa – conta que o iJ surgiu após uma 
pesquisa realizada pela shell apontar que, no 
brasil, jovens tinham dificuldade de conseguir 
apoio nos primeiros meses do negócio:

– a continuidade do programa mostra que ele 
se mantém coerente com a nossa realidade. é 
uma injeção de ânimo ver todas essas pessoas 
que acreditam em um futuro melhor.

o presidente da shell brasil, andré araujo, foi 
conferir de perto a feira. ele participa de 
algumas sessões do iJ e acompanha de perto o 

programa. a motivação dos participantes 
chamou sua atenção: 

– a gente enxerga uma nova perspectiva em 
uma geração com tantas ideias. a 
sustentabilidade se torna possível por meio 
dessas pequenas empresas que fazem a 
diferença ao mudar a mentalidade em seus 
núcleos de influência. 

Ousadia que deu certo

a grande vencedora da noite foi a 
fisioterapeuta marcela paim, do noivas na 
medida, empresa de preparação física e 
bem-estar para noivos. ela trabalhava na 
direção de um hospital do rio quando 
percebeu uma oportunidade: suas amigas 
estavam se casando e queriam se transformar 
para o grande dia. 

marcela começou dividindo seu tempo entre o 
hospital e o novo negócio, até se dar conta de 
que estava de corpo e alma no próprio 
empreendimento. pediu demissão, criou um 
programa completo e personalizado e o 
validou com uma amiga noiva. 

a experiência no iJ fez marcela sair da zona de 
conforto. Com o negócio funcionando há um 
ano, seus mentores a estimularam a abrir a 
cabeça para novas possibilidades.

– Vamos desenvolver um aplicativo para 
atender em outros estados ou a pessoas que 
não possam pagar pelo treinamento 
presencial. além disso, já fiz vários parceiros. 
a rede que se cria entre os participantes é 
sensacional – conclui.  

os vencedores da feira de negócios do iJ

neste ano, a feira foi realizada no 
Clube da aeronáutica, no Centro

cRiativiDaDE
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mais votados

1º lugar – noivas na medida – r$ 8 mil

2º lugar – tatim papinhas – r$ 6 mil (produz 
papinhas saudáveis)

3º lugar – blin – r$ 4 mil (empresa de 
lanches desidratados) 

Escolhidos do júri – prêmio de r$ 2,5 mil

nutrenato (produz bebidas funcionais)

priscila locações (aluga material para festas)

design plataforma (fornece informações 
personalizadas sobre arquitetura, design 
e decoração) 

parents like me (plataforma de integração 
de pais de crianças com doenças raras)

ecool (cria acessórios divertidos)

Prêmio POP – prêmio de r$ 2 mil

agência Qi (desenvolve estratégias de 
marketing digital para empresas)

os premiados da noite

a vencedora marcela paim apresenta o 
noivas na medida para o presidente da 
shell brasil, andré araujo
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do lado de fora, a vista deslumbrante da baía 
de guanabara. dentro, uma experiência 
indescritível para os olhos, os ouvidos e o 
pensamento. em junho, funcionários do Centro 
e da barra realizaram uma visita guiada ao 
museu do amanhã, no rio. sob a orientação de 
luiz alberto oliveira, curador da instituição, os 
mais de 20 sorteados para o passeio 
percorreram espaço moderno, interativo e 
totalmente digitalizado. 

 um dos pontos altos da visitação foi a exposição 
temporária “o poeta voador, santos dumont”, 
patrocinada pela shell brasil. a mostra apresenta 
a genialidade do inventor brasileiro, o primeiro a 
voar em um avião a motor, em 1906. o ambiente 
reúne protótipos das principais criações de 
santos dumont e duas réplicas em tamanho real: 
o pioneiro 14bis, logo na entrada do museu, e o 
demoiselle, o mais completo projeto do inventor. 

alguns funcionários da companhia fizeram um 
voo simulado no demoiselle, como maria 
eduarda schardong (Centro), Carla lima e 
antonio gonçalves (barra). os “passageiros” 
podiam escolher sobrevoar o rio de Janeiro ou 
paris.  além da atividade, o museu publicou no 
Youtube os vídeos do sobrevoo simulado. 

– é uma experiência fantástica! estamos 
acostumados a ver museus assim em outros 
países, e ter um desse nível no rio de 
Janeiro é excelente. é um programa que 
vale a pena, inclusive levando a família 
– diz a secretária Carla lima.

a analista de recursos humanos maria eduarda 
schardong ficou encantada com o passeio:

– foi incrível! ter o próprio curador do museu do 
amanhã guiando a visita é realmente único, pois 
o conhecimento e a visão que ele tem sobre as 
obras é impressionante. eu já havia visitado o 

funCionários sorteados 
faZem Visita guiada ao museu 
do amanhã

para o futuro
um voo

museu antes por conta própria, e dessa vez 
pude aprender muito mais.

projetado pelo arquiteto espanhol 
santiago Calatrava e inaugurado em 
dezembro do ano passado, o museu é um 
espaço dedicado à ciência para explorar, 
pensar e projetar o futuro que queremos. 
o conceito de sustentabilidade está 
presente em cada parte, e o acervo 
permanente – que, apesar do nome, é 
constantemente atualizado – explora a 
época de profundas transformações em 
que vivemos e os possíveis caminhos para 
os próximos 50 anos. 

 o museu do amanhã é uma iniciativa 
da prefeitura do rio, realizada em 
parceria com a fundação roberto 
marinho. a bg brasil, subsidiária da 
shell, é mantenedora.  

Vinte funcionários sorteados fizeram um passeio turístico e conheceram o museu do amanhã, no Centro 
do rio, guiados pelo curador da instituição, luiz alberto oliveira
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no ambiente de trabalho, compreender processos pode ajudar a 
prever cenários futuros. para dar mais conhecimento sobre 
produção aos graduates de downstream, foi realizado um novo 
field experience na fábrica de lubrificantes, na ilha do 
governador, em 15 de junho.

sob a coordenação dos gerentes de rh para downstream, 
maurício santos, e de excelência operacional de logística para 
américa latina, felipe musser, foi mostrada aos seis 
participantes – cinco de Vendas e um de Conteúdo local – a 
rotina da produção de lubrificantes. 

– eles trabalham em posições comerciais, mas puderam 
conhecer o lado operacional. apresentamos uma parte da 
produção da cadeia de suprimentos e as fases de planejamento 
e logística de entrega. diferentemente do ano passado, a 
experiência deste ano foi de observação, já que a fábrica é 
muito técnica – explica musser.

para os coordenadores do encontro, um dos principais 
resultados será visto no trabalho dos participantes.

– o foco nas atividades do field experience enriquece a 
formação profissional. os graduates têm a oportunidade de 
entender a interação e os impactos de seu trabalho em outras 
áreas e vice-versa – diz santos. 

Recompensa profissional

os graduates luiz oliveira, analista de mercado 
fornecedor, e eduardo moraes, consultor de Vendas 
bahia-sergipe, aprovaram o treinamento. para moraes, o 
resultado prático foi imediato:

– recebi uma dúvida de um cliente sobre a medição de 
determinado produto. na visita à fábrica, pude conversar com a 
técnica responsável e formular a melhor resposta para ele.

outro ponto fundamental foi entender a rotina da planta e 
aumentar o networking.

– Já falei com muitos funcionários da fábrica por telefone ou 
e-mail e esse contato pessoal foi muito bom. o encontro 
também ajudou a ter uma visão mais global do processo e a 
enxergar os desafios – conta moraes. 

oliveira, de Conteúdo local, mesmo sendo de upstream, teve 
interesse em participar do treinamento:

– o field experience foi importante para entender como cada 
fase da produção é essencial. Quando compreendemos isso, 
conseguimos dar uma resposta mais rápida aos clientes. uma 
experiência assim sempre adiciona valor e nos ajuda a ter uma 
visão por inteiro do negócio. 

tREiNamENtO

olhar holístico
‘graduates’ faZem treinamento na fábriCa de lubrifiCantes

grupo conheceu de perto 
as operações na fábrica de 
lubrificantes por meio do 
field experience



Campanha shell rimula ConeCta leVa ídolos 
sertaneJos para as telas dos Caminhoneiros

Cerca de 60% do transporte de carga no 
brasil são feitos por rodovias, segundo a 
Confederação nacional do transporte. por 
trás dessa estatística, existe um personagem 
bem conhecido dos brasileiros que já foi até 
tema de série na televisão: o caminhoneiro. 
para se aproximar ainda mais de quem 
passa a vida sobre rodas, a shell lançou, em 
maio, a campanha digital shell rimula 
Conecta nas redes sociais.

a ação é protagonizada por dois símbolos 
desse universo: a cantora sula miranda, 
considerada a rainha dos caminhoneiros, e 
a dupla sertaneja rio negro & solimões, 
que tem mais de 25 anos de estrada. eles 
estrelam vídeos divertidos sobre situações 
cotidianas para serem compartilhados em 
aplicativos de bate-papo no celular entre os 

caminhoneiros. além dos temas gerais 
como reclamar de quem visualiza as 
mensagens e não as responde, desejar bom 
dia e comemorar a chegada da sexta-feira, 
cem pessoas foram sorteadas para receber 
vídeos personalizados pelos artistas.

– a ideia partiu do fato de que o caminhão 
é parte importante da vida do 
caminhoneiro, além de ser o seu orgulho e o 
sustento da família. não existe uma relação 
mais forte entre o homem e a sua máquina. 
mas ser profissional do volante não é uma 
vida fácil: prazos a cumprir, viagens longas, 
estradas acidentadas, roubos de carga. 
tudo isso acontece de maneira solitária, 
distante da família e dos amigos – conta a 
diretora de desenvolvimento de negócios 
da shell, leila prati.
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O som  
da estrada



a shell é maior fornecedora de 
lubrificantes do mundo e, no brasil, vem 
ganhando mercado. desde que assumiu 
a vice-presidência da área, no início 
deste ano, hasan allgayer transformou 
a estratégia da equipe de Vendas, 
ampliou o portfólio e dobrou o 
investimento na marca. 

segundo hasan, uma das iniciativas 
mais importantes foi o foco na 
organização de vendas. agora, os 
vendedores reservam apenas um dia da 
semana para reuniões internas e 
dedicam o resto do tempo ao trabalho 
de campo. 

– é importante os vendedores estarem 
no campo com nossos distribuidores e 
clientes, e isso acontecia com frequência 
menor. execução de venda é a gente 
entender qual é nossa proposta de valor, 
do que os clientes precisam, alinhar 
nossos pontos fortes e ir para o campo 
fechar negócios – afirma. 

outro gol da nova estratégia foi o 
lançamento, em março, do shell 
rimula r3 multi 15W-40. o óleo, 
exclusivo para o mercado brasileiro, 
tem a qualidade shell e preço mais 
atraente. o produto tem feito sucesso e 
abriu mais portas para a marca, como 
explica o executivo:

– nosso foco em vender produtos 
premium continua, mas também 
precisamos de itens de combate para ter 
uma oferta completa e tocar todas as 
bases do mercado. o shell rimula r3 
multi atende ao consumidor que tem 
uma frota mais antiga e não busca um 
lubrificante sintético ou semissintético.
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noVa estratégia

o vice-presidente de lubrificantes para brasil e 
argentina hasan allgayer está revendo algumas 
estratégias na área

ENtRE NO JOGO
sula miranda e rio negro & solimões estrelam a 
campanha shell rimula Conecta, focada em 
vídeos com mensagens divertidas para serem 
compartilhados pelo celular. para assistir e baixar 
o material, acesse o link abaixo ou escaneie o Qr 
Code com um tablet ou smartphone. 

 http://migre.me/ulukW

leila acrescenta que o objetivo da 
ação é fazer companhia aos 
caminhoneiros durante as 
paradas na estrada e agitar as 
conversas pelo celular. além, 
obviamente, de reforçar a marca 
de lubrificantes shell rimula, 
específica para veículos pesados. 
os porta-vozes da campanha 
foram escolhidos por meio de uma 
pesquisa digital realizada pelo 
Clube irmão Caminhoneiro shell, 
plataforma de relacionamento 
voltada para motoristas, para 
identificar que celebridades eram 
mais presentes nas estradas. 

de acordo com hasan allgayer, 
vice-presidente de lubrificantes 
para brasil e argentina, a 
campanha tem sido muito bem 
recebida. o número de 
visualizações dos vídeos nas redes 
sociais está superando a expectativa 
inicial – e aumenta a cada dia. 
hasan destaca a ligação emocional 
entre a música e o caminhoneiro:

– o lubrificante em si é um 
produto que não tem apelo 
emocional grande para o 
consumidor. não é como um 
celular ou uma televisão. por 
isso, fizemos essa conexão do 
cuidado com o caminhão, já 
que, para cuidar bem do 
veículo, é essencial que o 
consumidor opte por um 
lubrificante de qualidade. 
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uma comunicação franca, transparente e 
eficiente é a alma do negócio. Com essa ideia 
em mente, a área de performance social  da 
shell brasil vem trabalhando junto às 
comunidades da área de influência das 
atividades offshore da companhia, na  bacia 
de Campos. o objetivo é informá-las e 
garantir um canal direto entre essas 
comunidades e  a empresa. exigido pelo 
ibama como condicionante de licenças para 
a produção de petróleo e gás natural da 
shell, o  projeto de Comunicação social 
(pCs), além de informar sobre suas atividades 
nos campos de bijupirá &salema e parque 
das Conchas, busca facilitar a interação entre 
a shell e as comunidades costeiras, 
principalmente os grupos voltados para a 
atividade pesqueira, que compartilham o uso 
do espaço marinho para produção de sua 
riqueza, a pesca artesanal. 

– o pCs tem diferentes estratégias, que 
incluem a distribuição semestral de boletim 
informativo, a realização de reuniões 
presenciais nas instituições de pesca, a 
veiculação de anúncios em rádio e jornal e a 
manutenção de um canal de comunicação 
gratuito – explica a analista de relações 
externas e performance social da shell 
brasil, suely ortega.

Diálogo aberto

encontros com a equipe de performance 
social da shell dão voz às comunidades, e 
esse diálogo permite que a empresa 
conheça diferentes percepções do seu 
negócio e torne mais efetivas as ações de 
engajamento com este que é um dos 
principais stakeholders da empresa.

– debatemos as atividades de produção 
de petróleo e seus impactos, os projetos 
ambientais e sociais que são 
condicionantes das licenças e assuntos 
ligados a cidadania e meio ambiente. 
nessas conversas, conseguimos captar 
anseios e reivindicações das pessoas e 
esclarecer suas dúvidas – conta suely. 
– além de operar de forma limpa e 
segura, a empresa fortalece suas redes de 
comunicação com os diferentes usuários 
do espaço marinho – conclui. 

RELaciONamENtO
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rede de ComuniCação 
aproxima shell e 
Comunidades de pesCa na 
baCia de Campos

durante as reuniões, moradores 
das áreas de influência dos blocos 

bijupirá & salema e parque das 
Conchas têm diálogo aberto com 

representantes da companhia
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Livre-se do 
sedentarismo
“faça atividade física”. Quem nunca ouviu 
esse conselho? de tão falado, pode soar 
repetitivo. mas o fato é que colocar o corpo 
em movimento é a melhor forma, além de ser 
a mais barata, de mantê-lo funcionando a 
todo vapor e garantir saúde e qualidade de 
vida por mais tempo.  

esse conceito não é novo, mas sofreu 
adaptações. no tempo do homem das 
cavernas, nossos ancestrais se movimentavam 
para sobreviver. para caçar, procurar abrigo, 
fugir de ameaças. em média, homens e 
mulheres, de todas as idades, caminhavam 
cerca de 4 horas por dia. isso feito por 
centenas de milhares de anos resultou no 
nosso código genético atual: um organismo 
que está programado para ser mais eficiente 
com o movimento físico. 

hoje, podemos sobreviver de muitas outras 
formas, inclusive ligados a aparelhos e presos 
a uma cama durante anos. mas quem quer 
viver (ou sobreviver) assim? então, para 
termos uma vida saudável, devemos receber 
os estímulos do movimento físico diariamente, 
da mesma maneira dos nossos ancestrais. 

“mas eu não tenho tempo para isso, eu 
trabalho, estudo, tenho filhos, tenho casa, 
marido, cachorro...” sim, temos os dias 
ocupados. mas quem falou em dia todo? 
segundo a organização mundial da saúde, 
apenas 20 minutos por dia já são suficientes 
para sermos considerados pessoas ativas e 
colhermos os benefícios da atividade física. 
então, aparecem mais dificuldades: “mas eu 
não tenho nem 20 minutos” ou “eu não gosto 
de academia” – as desculpas que a maioria 
das pessoas encontra para não sair do 
sedentarismo são muitas. 

isso é facilmente explicado: mudar hábitos 
não é fácil. assim como uma pessoa 
fisicamente ativa não aguenta ficar sem 
exercício diário, o sedentário não consegue 
nem pensar em suar, se cansar, fazer esforço. 
o corpo e o cérebro trabalham contra 
qualquer mudança de rotina. então, o 
sedentário que começa a prática de exercícios 
tende a se sentir muito cansado, preguiçoso, 
de mau humor. é preciso passar o período de 
adaptação para que seu corpo e mente 
comecem a gostar e a “pedir” pelos estímulos. 

marcio atalla é professor de educação física, 
com pós-graduação em nutrição.

ainda segundo a oms, acumular 10 mil passos 
por dia – o que significa andar cerca de 8 
quilômetros – é uma forma de solucionar essas 
questões. e essa caminhada pode ser 
fracionada, subir alguns lances de escada, 
parar o carro mais longe, saltar do ônibus um 
ponto antes, almoçar um pouco mais longe. são 
pequenas mudanças que, somadas, fazem 
muita diferença. 

de fato, o homem, como qualquer outro 
animal, só se movimenta por necessidade. 
o que o leão faz quando não está caçando? 
provavelmente fica sentado, dorme, deita na 
relva... e os outros animais? mesma coisa. 
nenhum deles faz flexão de braço ou 
abdominal nas horas vagas. mas, como 
nossa espécie desenvolveu uma série de 
confortos, o movimento foi se tornando 
cada vez menos presente nas nossas vidas. 
sem perceber, fomos criando um ambiente 
totalmente desfavorável à nossa saúde. 
basta comparar a realidade do século xxi 
com os anos 1970, quando nós, brasileiros, 
caminhávamos cerca de 10 mil passos por 
dia. hoje a média é de 2 mil passos, o que 
significa, em termos de saúde, o aumento 
em 60% nas chances de desenvolver 
problemas cardíacos e pulmonares. 

praticar atividade física regular não é apenas 
uma questão de vontade ou gosto. é uma 
questão de saúde, é o ponto fundamental que 
vai nos distanciar de doenças como diabetes, 
pressão alta, obesidade, depressão, 
problemas do coração, entre outras. segundo 
a oms, uma pessoa sedentária é uma pessoa 
potencialmente doente. isso porque, em 
pessoas sedentárias, os órgãos trabalham 
mais para exercer a mesma função. um 
coração fraco precisa bater muito mais vezes 
para levar nutrientes, sangue e oxigênio para 
todas as partes do corpo. para manter a 
homeostase – o equilíbrio que permite ao 
corpo permanecer vivo – um corpo sedentário 
tem que fazer um esforço bem maior, que 
pode resultar no pedido de falência de alguns 
órgãos, como o pâncreas.  

uma das primeiras pesquisas que identificou 
essa importante associação entre saúde e 
movimento físico foi feita na inglaterra, na 
década de 1960, quando compararam os 
carteiros com os motoristas de ônibus e 
constaram que a saúde dos primeiros era muito 
superior. os problemas de coração, sobrepeso, 
estresse e pressão eram mais acentuados no 
segundo grupo. a partir daí, várias pesquisas e 
estudos buscaram explicações para os 
problemas provocados pela inatividade física. 
hoje, pode-se dizer, de forma comprovada 
cientificamente, que não há melhor medicina do 
que a preventiva, baseada em bons hábitos, 
sobretudo na atividade física regular. 




