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a Royal Dutch Shell nem qualquer das suas subsidiárias assume qualquer obrigação no sentido de atualizar 
ou rever publicamente nenhuma declaração de perspectiva futura em resultado de novas informações, 
eventos futuros ou outras informações. Levando em consideração tais riscos, os resultados poderão diferir 
substancialmente daqueles declarados, implícitos ou infe ridos a partir das declarações de perspectiva futura 
contidas nesta publicação.
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (Securities e Exchange Commission - SEC) dos Estados 
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB 
Este relatório é complementado pelo site da Shell, 
no qual você encontrará dados adicionais sobre 
desempenho ambiental, social e financeiro, além 
de informações mais detalhadas sobre nosso enfoque 
de desenvolvimento sustentável e questões relacionadas 
ao tema. Os links em cada página indicam onde 
encontrar essas informações.

INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO 
Temos indicadores-chave de desempenho que 
foram desenvolvidos com a colaboração de nossos 
stakeholders. Graças aos indicadores podemos 
acompanhar nosso desempenho e administrar melhor 
os esforços que fazemos em todas as operações para 
mitigar esses importantes impactos ambientais e sociais. 
Os indicadores são os mesmos que usamos internamente 
na avaliação de nosso desempenho em desenvolvimento 
sustentável por meio do scorecard da Shell. 

NÃO SE BASEIE APENAS NA NOSSA 
PALAVRA 
Mais uma vez, um comitê de consultores externos reviu 
os aspectos de equilíbrio, integridade e sensibilidade 
deste relatório. 

GRI
Continuamos utilizando as diretrizes G3 da Global 
Reporting Initiative (GRI). Informações disponíveis 
em www.shell.com/gri.

RECONHECIMENTO EXTERNO 

Incluído no Índice de Liderança do Carbon Disclosure 

Project (Projeto de Emissão de Carbono, em português).
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Nossas boas-vindas ao Relatório de Sustentabilidade Shell 2008, 
que descreve nossos esforços para contribuir para o desenvolvimento 
sustentável em um ano que foi, para todos nós, excepcionalmente 
turbulento. 

A crise financeira e a consequente recessão econômica afetaram pessoas 
em todo o mundo e prevê-se que a retração seja ainda mais aguda em 
2009. Os preços do petróleo caíram em mais de US$100 a partir de 
uma alta recorde de cerca de US$145 por barril, atingida em julho 
de 2008. 

Nossa resposta foi intensificar a redução de custos paralelamente 
à melhora contínua do nosso desempenho e ao investimento 
em grandes projetos que gerarão mais energia e crescimento. 
Aprendemos com recessões anteriores o quanto é importante 
fazer essas três coisas. Precisamos manter o rumo. Coisas essenciais 
como segurança, que é sempre nossa primeira prioridade, eficiência 
energética e performance social requerem foco constante. Devemos 
também manter a perspectiva de longo prazo. Com o aumento da 
concentração de gases de efeito estufa e o acréscimo demais 3 bilhões 
de usuários de energia até 2050, o desafio energético veio para ficar. 
Nas próximas décadas o mundo precisará de muito mais energia, e de 
energia muito mais limpa, e será difícil para o suprimento satisfazer 
tal demanda. Enfrentar este desafio necessitará de investimento 
constante em nova capacidade de produção e novas tecnologias. 
Parar e recomeçar cada fase do ciclo comercial não dará resultado. 

Em 2008 investimos a soma recorde de US$32 bilhões, deduzidos 
os recursos obtidos em função de divestimentos, níveis que esperamos 
manter em 2009. Continuamos avançando sistematicamente em 
nossos principais projetos de crescimento, que contribuirão para suprir 
as necessidades energéticas durante muitos e muitos anos. O projeto 
Sakhalin II, por exemplo, deu início às atividades de produção de 
petróleo e estava preparado para começar a exportar gás natural liquefeito 
(GNL) em 2009. A construção avançou no projeto Pearl GTL no Qatar, 
na expansão da refinaria de Motiva Port Arthur nos EUA, no Complexo 
Petroquímico Shell Eastern, em Cingapura, e na expansão do projeto 
das Areias Petrolíferas de Athabasca no Canadá. O progresso no âmbito 
desses projetos dependeu da mitigação dos impactos ambientais e da 
conquista da confiança das comunidades locais. 

O mesmo acontece na Nigéria, onde a situação continuou difícil. 
Devido a questões de segurança e problemas de financiamento, 
não tivemos condições de obter um avanço importante em nosso 
programa destinado a pôr fim à queima contínua em terra no 
delta do Niger. Apesar das dificuldades conseguimos dar início 
às atividades da central elétrica de AFAM VI, que representará 
um acréscimo de um quinto ao suprimento de eletricidade do país. 

Mantivemos nosso foco na gestão das emissões de CO2. Continuamos 
reduzindo as emissões de gases de efeito estufa a partir das instalações 
que controlamos ou operamos. Essas emissões baixaram em mais de 
30% desde 1990, sobretudo graças a melhoramentos operacionais 
como a redução da queima contínua. Participamos de vários projetos 
experimentais relativos à tecnologia de captura e armazenamento 
seguro de CO2 no subsolo, inclusive o primeiro projeto piloto de 
pesquisa da Europa sobre injeção de CO2 em terra firme. Queremos 
que tais projetos tenham andamento mais acelerado e estamos 
trabalhando com governos no sentido de ajudá-los a implementar 
políticas e incentivos necessários à agilização do desenvolvimento 
dessa tecnologia essencial. Além disso, continuamos a lançar 
avançados lubrificantes e combustíveis para o transporte, como 
o Shell Fuel Economy (e em 2009 o Shell FuelSave), que podem 
ajudar os motoristas a ter maior eficiência no uso de combustível.

Embora nosso foco principal continue sendo a provisão responsável 
de petróleo e gás natural, também progredimos no desenvolvimento 
de energia renovável. Atualmente, a energia eólica é nosso maior 
negócio nessa área e, em 2008, ampliamos nossa capacidade eólica 
em quase um quarto, atingindo 550 MW – quantia suficiente para 
abastecer cerca de 250 mil residências. Agora vamos nos concentrar 
na tarefa de continuar operando de forma confiável e segura as 
fazendas eólicas que temos, em lugar de expandir nosso portfólio. 
Ao longo dos próximos anos, intensificaremos nossos esforços na 
área de biocombustíveis oriundos de fontes sustentáveis e com bom 
desempenho em termos de CO2. Será esta a área central de nossas 
atividades de energia renovável. Em 2008, continuamos aplicando aos 
fornecedores de biocombustíveis nossas medidas de proteção relativas 
a fontes sustentáveis e aumentamos para 50% nossa participação na 
Iogen Energy – empresa produtora de biocombustíveis avançados. 

Eu gostaria de agradecer aos membros do Comitê Externo de Revisão 
do relatório por suas valiosas contribuições. Mais uma vez este ano, 
os comentários objetivos e criteriosos que fizeram sobre as versões 
iniciais do relatório nos obrigaram a refletir com mais rigor sobre 
as escolhas que fazemos e como relatá-las com eficiência aos nossos 
stakeholders.

Em meados de 2009, após cerca de cinco anos no cargo de CEO, 
cederei meu lugar a Peter Voser, nosso atual Diretor de Finanças. 
Desejo a Peter sucesso absoluto. Gostaria ainda de agradecer ao nosso 
pessoal pelo enorme esforço, dedicação e paixão que demonstraram. 
Sinto-me orgulhoso da maneira pela qual eles abraçaram o modo de 
pensar sustentável e estou certo de que isto será de grande utilidade 
para a Shell nos tempos difíceis que nos esperam.

Jeroen van der Veer  CEO 

“PRECISAMOS MANTER O RUMO. 
COISAS ESSENCIAIS COMO SEGURANÇA… 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PERFORMANCE 
SOCIAL REQUEREM FOCO CONSTANTE. 
E PRECISAMOS MANTER A PERSPECTIVA 
DE LONGO PRAZO. O DESAFIO ENERGÉTICO 
VEIO PARA FICAR”.
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A SHELL 
E O DESAFIO 
ENERGÉTICO

   “ENFRENTAR OS PROBLEMAS DA CRISE 
FINANCEIRA É UMA PRIORIDADE IMEDIATA. 
CONSTRUIR UM SISTEMA ENERGÉTICO 
MAIS LIMPO É UM PROJETO QUE LEVARÁ 
DÉCADAS, UM OBJETIVO A SER VISADO 
SISTEMATICAMENTE”. 

 Jeroen van der Veer 

SOBRE A SHELL 
Com aproximadamente 102 mil funcionários em mais de 
100 países e territórios, a Shell contribui para suprir a crescente 
demanda mundial de energia, procurando fazê-lo de forma 
responsável do ponto de vista econômico, ambiental e social. 

UPSTREAM 
Nosso negócio de Exploração e Produção (Exploration & Production) 
procura e produz petróleo e gás natural em todo o mundo. Muitas 
dessas atividades são realizadas sob a forma de parcerias em joint 
ventures, frequentemente com companhias petrolíferas nacionais. 

Nosso negócio de Gás e Geração de Energia (Gas & Power) liquefaz 
o gás natural e o transporta até clientes em toda parte do mundo. 
Seu processo de conversão de gás em líquidos (GTL) transforma gás 
natural em combustível sintético de queima mais limpa e em outros 
produtos. Desenvolve energia eólica a fi m de gerar eletricidade e investe 
em tecnologia de energia solar. E também concede licença para o uso 
da nossa tecnologia de gaseifi cação de carvão, permitindo que este seja 
usado como insumo químico e para gerar eletricidade de maneira mais 
efi ciente.

DOWNSTREAM 
Nosso negócio de Derivados de Petróleo (Oil Products) fabrica, 
transporta e vende no mundo inteiro uma variedade de produtos 
à base de petróleo para uso doméstico, industrial e de transporte. 
Com cerca de 45 mil postos de serviço, temos a maior rede de 
varejo de combustíveis de marca única no mundo. Sua unidade 
comercial Future Fuels (Combustíveis do Futuro) e CO2 desenvolve 
biocombustíveis e hidrogênio, comercializa os combustíveis e produtos 
sintéticos resultantes do processo GTL, e dirige atividades sobre gestão 
de CO2.

Nosso negócio de Químicos (Chemicals) produz petroquímicos para 
clientes industriais. Os produtos incluem matérias-primas para plásticos, 
revestimentos e detergentes usados na fabricação de têxteis, material 
médico e computadores.

Nosso negócio de Areias Petrolíferas (Oil Sands), o Projeto 
das Areias Petrolíferas de Athabasca, extrai betume – um óleo 
particularmente espesso e pesado – das areias petrolíferas de Alberta, 
no oeste do Canadá, e o converte em óleo cru sintético que pode ser 
transformado em diversos produtos.

QUEM SOMOS 
E O QUE FAZEMOS
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www.shell.com/whoweare
• Mais sobre nosso negócio
• Leia sobre nossa história

MINERAÇÃO 
DE AREIAS 
PETROLÍFERAS

INSTALAÇÃO DE 
LIQUEFAÇÃO
DE GNL

INSTALAÇÃO 
GTL  

GÁS E ELETRICIDADE
• Uso industrial 
• Uso doméstico

DERIVADOS DE 
PETRÓLEO REFINADOS
• (Bio) Combustíveis
• Lubrificantes
• Betume
• Gás liquefeito de petróleo

PRODUTOS QUÍMICOS 
USADOS EM:
• Plásticos
• Revestimentos
• Detergentes

REFINARIA

CENTRAL 
ELÉTRICA

FÁBRICA DE 
BIOCOM-
BUSTÍVEIS

PETRÓLEO 
E GÁS EM TERRA 
FIRME E OFFSHORE 

TERMINAL DE 
REGASEIFICAÇÃO 
DE GNL 

INSTALAÇÃO  
DE UPGRADE 

TURBINAS 
EÓLICAS

FÁBRICA 
QUÍMICA

PERSPECTIVA GERAL DO NEGÓCIO

NÚMEROS CHAVE DE 2008

 Receita US$  Investimento de capital    Capital empregado [A]     Funcionários[ B]

 milhões US$ milhões US$ milhões

Exploração e Produção 20.235 24.718 55.274  18.000

Gás e Geração de Energia 5.328 4.346 22.497  3.000

Areias Petrolíferas 941 3.124 6.200  1.000

Derivados de Petróleo 446 3.917 44.171  58.000

Produtos Químicos (405) 2.097 9.904  6.000

Corporativa (incluindo Funções Globais) (69) 242 14.089  16.000

Total 26.476 38.444 152.135  102.000

[A] Consiste em patrimônio total, dívidas correntes e dívidas não correntes.
[ B] Arredondado para o milhar mais próximo.
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 A crise econômica é uma tempestade de grande força. Precisa 
ser atravessada sem que governos ou empresas percam o rumo 
na jornada de longo prazo em direção a um sistema energético 
maior e mais limpo.

O DESAFIO ENERGÉTICO
Em nosso Relatório de Sustentabilidade de 2007 descrevemos a necessidade 
de construir um sistema energético que produza mais energia com menos 
CO2 como um dos maiores desafios com que se defronta o mundo neste 
século. Falamos sobre três duras verdades que tornam esse desafio ainda 
mais difícil. A primeira, o fato de que a demanda de energia crescerá com 
o tempo, à medida que a população cresce e o mundo ganha mais 3 bilhões 
de usuários de energia até 2050. A segunda é o fato de que os suprimentos de 
energia terão dificuldade para acompanhar essa demanda e a terceira verdade 
é que o impacto sobre meio ambiente provocado pelo crescente consumo de 
energia certamente aumentará. 

O relatório do ano passado descreveu também dois cenários aplicáveis ao 
sistema energético entre agora e 2050. Nossos cenários não são previsões 
nem prognósticos, mas sim alternativas possíveis para o desenvolvimento 
do sistema energético. Um deles, que denominamos “Scramble”, imagina 
uma competição intensa entre países na corrida individual para garantir 
mais energia para si próprios, sejam quais forem as consequências para os 
demais países ou para o planeta. Neste cenário, as respostas dos governos 
aos problemas de energia e clima são reativas e de curto prazo, o que acarreta 
volatilidade econômica ainda maior e provoca oscilações mais desenfreadas 
no preço da energia. O outro cenário, o “Blueprints”, começa por uma 
desordenada colcha de retalhos de iniciativas locais e nacionais, mas logo 
ingressa em uma fase de transição mais ordenada, caracterizada pela 
cooperação. Neste cenário, emerge um sistema de política global para a gestão 
dos gases de efeito estufa no prazo de uma década. Isto incentiva tecnologias 
como a captura e armazenamento de CO2 (CAC), os biocombustíveis, 
a energia eólica e solar e, após 2020, a adoção mais acelerada de um “mix” 
de veículos híbridos plug-in, totalmente elétricos e movidos a hidrogênio. 
A demanda de energia aumenta mais lentamente do que no “Scramble”, 
mas ainda chega a quase duplicar até 2050. 

Deixamos bem claro que consideramos o “Blueprints” uma melhor 
resposta ao desafio energético do que o “Scramble”, representando um 
mundo melhor para os negócios da Shell. Afirmamos nossa determinação 
em ajudar a desenvolver as tecnologias essenciais e defender as políticas 
necessárias para o caminho em uma direção “Blueprints”, em oposição 
a uma direção “Scramble”.

E AS DURAS VERDADES SE TORNARAM AINDA MAIS DURAS 
De muitas maneiras a atual retração econômica torna ainda mais difícil 
responder às três duras verdades. A queda da atividade econômica reduziu 
temporariamente o uso de energia e acarretou uma baixa acentuada dos preços 
da mesma (ver quadro na página 5). Os preços mais baixos trazem certo 
grau de alívio em curto prazo para os usuários de energia e podem contribuir 
para inverter o aumento acentuado verificado, recentemente, no custo da 
produção de óleo e gás. Contudo trazem igualmente problemas para o futuro, 
pois reduzem o volume dos fundos que as companhias precisam investir em 
novos projetos energéticos. Como a crise do crédito também torna mais difícil 
para certas empresas de energia a tarefa de levantar fundos, o investimento em 
projetos energéticos está diminuindo no mundo inteiro, no exato momento 
em que precisaria estar aumentando para satisfazer o futuro crescimento da 
demanda. Em 2008, a Agência Internacional de Energia alertou para o fato 
de que, já em 2013, a demanda de petróleo poderia ultrapassar a oferta, 
caso a economia mundial se recupere e a demanda de energia volte a crescer. 
Compreensivelmente, governos estão concentrados na crise econômica 

imediata neste período anterior à conferência sobre mudança climática 
de Copenhague, um momento decisivo para a construção das estruturas 
de política internacional tão urgentemente necessárias para lidar com as 
emissões de gases do efeito estufa. 

NOSSA CONTRIBUIÇÃO
Durante a atual fase de retração nós estamos sendo prudentes 
e mantemos nossa perspectiva de longo prazo. Estamos intensificando 
nossos esforços para reduzir custos e continuamos trabalhando nos 
projetos e tecnologias de que o mundo precisa para lidar com o desafio 
energético. Seguimos, por exemplo, investindo regularmente nos 
grandes projetos de longa vida e na atualização de nossas operações 
que, em conjunto, poderiam aumentar nossa produção de petróleo 
e gás natural em 2 a 3% no período entre 2009 e 2012. Em 2009 
esperamos investir aproximadamente o mesmo que investimos no ano 
passado. Nosso nível de investimento em 2008 foi mais alto do que 
o de todas as demais companhias de petróleo internacionais, de acordo 
com seus respectivos relatórios anuais. O mesmo aconteceu com nosso 
investimento de mais de US$1,2 bilhão em pesquisa e desenvolvimento, 
voltado para as novas tecnologias necessárias à produção de mais energia 
e combustíveis mais limpos.

Continuamos consolidando nossa forte posição em gás natural 
liquefeito, ajudando um maior número de mercados a acessar gás 
natural de queima mais limpa (ver a página 17). Nossa capacidade de 
GNL aumentou em um quarto em 2008 e nos primeiros meses de 2009. 
Estamos ampliando a disponibilidade de combustívels para o transporte 
e lubrificantes avançados que podem ajudar nossos clientes a obter maior 
eficiência no uso de combustível e reduzir emissões (ver a página 22), e, 
simultaneamente, trabalhamos para desenvolver um negócio considerável 
no segmento de biocombustíveis para o transporte (ver a página 23). 
Além disso, intensificamos nossos esforços para convencer os governos 
a elaborarem políticas destinadas a lidar com a mudança climática (ver 
a página 13), bem como nosso trabalho de formação de capacidade em 
captura e armazenamento de carbono (CAC) e melhora da maneira pela 
qual gerenciamos os impactos ambientais e sociais de nossas operações 
(ver as páginas 26–31).

O FUTURO 
SISTEMA 
ENERGÉTICO 

 BLUEPRINTS – ENERGIA PRIMÁRIA SEGUNDO A FONTE
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www.shell.com/scenarios
• Mais sobre nossos cenários energéticos

www.iea.org
•  Agência Internacional de Energia, relatórios 

sobre suprimento e demanda de energia

PORQUE É IMPORTANTE FORNECER MAIS ENERGIA 
O crescimento econômico e a qualidade da vida no mundo desenvolvido 
dependem, de maneira decisiva, de energia confi ável a preço acessível. 
É isto que impele a produção industrial e a economia da informação. 
O acesso a essa energia é vital também para liberar pessoas de situações 
de pobreza. O transporte motorizado leva as pessoas ao emprego e os 
produtos ao mercado. A eletricidade é essencial para resfriar medicamentos 
em geladeiras, possibilitar o estudo após o anoitecer, bombear e purifi car 
a água. O acesso à eletricidade também torna possível o uso de telefones 
celulares, computadores e da Internet, permitindo que as pessoas façam 
uso dos conhecimentos, mercados e relacionamentos globais. Assim, 
as comunidades podem estabelecer contato, expressar suas opiniões 
e trabalhar em conjunto no contexto de questões de importância para 
as mesmas. 

Existem atualmente até 2 bilhões de pessoas sem acesso à energia moderna 
confi ável. Espera-se que a população mundial cresça em mais 3 bilhões 
até 2050, sobretudo em áreas que hoje não têm acesso à energia moderna. 
Portanto, quando nossos cenários ou a Agência Internacional de Energia se 
referem à necessidade do fornecimento de cerca de duas vezes mais energia até 
2050, o que está em jogo é o crescimento econômico necessário para manter 
a qualidade de vida no mundo desenvolvido e as aspirações de bilhões de 
novos usuários de energia. 

 O QUE DIZEM OS OUTROS 
 “Em minha função de Administrador da Energy Information Administration dos EUA de 2002 a 2008, 
tornou-se claro que os aumentos populacionais previstos, o contínuo crescimento econômico e a elevação 
dos padrões de vida em economias emergentes representam, em conjunto, sérios desafi os de longo prazo 
em termos de energia e ambiente. A Shell captou esses desafi os de maneira precisa e sucinta neste relatório – 
destacando os desafi os mais importantes em lugar das limitações de reservas. É preciso que os governos 
trabalhem em colaboração a fi m de promover o uso efi ciente da energia e facilitar os vultosos investimentos 
necessários ao desenvolvimento de todas as formas de energia de maneira responsável para com o ambiente. 
É preciso que as empresas de energia nacionais e internacionais façam esses investimentos, e desenvolvam 
e apliquem novas tecnologias em escala sem precedentes”.

Guy Caruso      ASSESSOR SÊNIOR, CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E INTERNACIONAIS 

A Terra à noite

A VOLATILIDADE DOS PREÇOS DA ENERGIA
Os preços do petróleo e do gás apresentaram em 2008 algumas das 
maiores oscilações da história. Em julho atingiram os níveis mais altos 
de todos os tempos em termos nominais; no fi m do ano, achavam-se 
em seu ponto mais baixo em cinco anos (embora ainda acima de sua 
média nominal de 25 anos), uma queda acentuada explicada pela súbita 
e severa retração econômica. Os níveis mais baixos de atividade econômica 
signifi cam menor consumo de energia, mas o aumento dos preços nos 
últimos cinco anos e as grandes oscilações de preço são os fatores que 
têm maior signifi cado a longo prazo. É provável que os preços da energia 
continuem mais voláteis e, em média, mais altos do que no passado. 

Isto se deve, sobretudo, à segunda das duras verdades: o fato de 
que os suprimentos de energia terão difi culdade para acompanhar 
o crescimento da demanda. Essa difi culdade é uma coisa nova. Antes 
vários países costumavam ter capacidade extra em reserva e podiam fazê-la 
entrar em produção, como resposta a saltos inesperados da demanda de 
petróleo, até mesmo nos momentos em que o crescimento econômico se 
mostrava mais forte. Isto moderava a volatilidade e os aumentos de preço 
impelidos pela demanda. Porém, essa capacidade de reserva foi totalmente 
utilizada durante a última década, pois tornou-se necessária para satisfazer 
o crescimento acelerado da demanda e compensar o declínio, mais 
rápido que o previsto, da produção a partir de campos maduros. Hoje 

existe novamente alguma capacidade extra de produção, devido à recessão, 
mas o estoque regulador está esvaziado, de modo que quando a economia 
global voltar a crescer, até mesmo as pequenas alterações na demanda 
acarretarão movimento dos preços.    
E não existe muita probabilidade de formação de novo estoque 
regulador, como capacidade de reserva. Conforme demonstrou a Agência 
Internacional de Energia, mesmo antes da recessão, as atividades de 
investimento no setor estavam lutando para acompanhar o crescimento 
da demanda de longo prazo. Nos últimos cinco anos a duplicação dos 
custos de produção em toda a indústria agravou ainda mais o desafi o. 
A atual baixa dos preços do petróleo está reduzindo os investimentos 
em um momento em que é necessário investir mais na retomada do 
crescimento econômico. 

A Shell, que detém 2% do petróleo mundial e 3% da produção de gás 
natural do planeta, não pode infl uenciar os preços da energia global. 
Como todos, estamos nos preparando para um mundo de preços mais 
voláteis e, em média, mais altos. 
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NOSSA 
ESTRATÉGIA

Mantemos nossa estratégia comercial: Mais Upstream 
e Downstream rentável. 

MAIS UPSTREAM 
Mais upstream significa concentrar a maior parte dos nossos 
investimentos na produção de petróleo e gás natural, área em que 
o retorno costuma ser maior que no downstream. Em 2009 esperamos 
mais uma vez que cerca de 80% do nosso investimento de capital sejam 
dedicados a projetos da área de upstream (inclusive areias petrolíferas). 
O gás natural de queima mais limpa será uma parte cada vez mais 
importante do nosso portifólio de upstream e sua parcela poderá 
crescer de 45% da nossa produção em 2008 para mais da metade 
em 2012. Esperamos ver também o crescimento da produção das 
areias petrolíferas, embora mais lento do que havíamos previsto devido 
ao aumento acentuado dos custos de construção relativos a novos projetos 
(ver a página 16). Investimos em projetos grandes e integrados que 
produzirão petróleo e gás durante décadas e beneficiarão tanto os países 
detentores desses recursos quanto aqueles que dependem da importação 
de petróleo e gás. A construção desses projetos gigantescos consome 
muito tempo e dinheiro; não é possível interrompê-los e reiniciá-los 
rapidamente em resposta a alterações de curto prazo nos preços ou 
custos da energia. 

A concorrência pelo acesso a recursos de petróleo e gás continuará 
intensa. Acreditamos que temos condições de nos diferenciar graças 
a nossa tecnologia, nossa excelência operacional e nossa habilidade 
para gerenciar esses projetos complexos e difíceis de forma social 
e ambientalmente sustentável. 

DOWNSTREAM RENTÁVEL
Downstream rentável significa focar a geração de dinheiro 
a partir de nossos atuais ativos de Derivados de Petróleo e Produtos 
Químicos e continuar ajustando o portfólio do setor de downstream 
de modo a nos permitir contribuir para o crescimento em mercados 
emergentes. Ajudar os clientes com combustíveis e lubrificantes 
avançados, ampliar nossa capacidade de captura e armazenamento de 
carbono e trabalhar pelo desenvolvimento de um negócio substancial 
de biocombustíveis também fazem parte dessa estratégia. 

FONTES DE DIFERENCIAÇÃO 
Acreditamos que à medida que os projetos de energia se tornam mais 
complexos e mais exigentes do ponto de vista técnico, nossa expertise 
técnica se tornará fator decisivo para o crescimento do nosso negócio, 
tanto quanto a marca Shell e nossa habilidade para demonstrar excelência 
operacional. Reconhecemos, igualmente, que as condições que temos 
para aplicar nossa estratégia dependem, em grande parte, de uma 
operação segura, da redução da marca ambiental de nossas operações 
e produtos, e da formação de relacionamentos sólidos, baseados em 
confiança e benefício mútuo, nos locais onde operamos.   

NOSSO PESSOAL E NOSSA ESTRATÉGIA 
Concretizar essa estratégia comercial depende, de maneira 
crucial, de nosso pessoal: suas habilidades de gestão de projetos, 
suas aptidões financeiras e de relacionamento, suas inovações técnicas, 
sua dedicação e seus valores. 

Em 2008 recrutamos mais de 5.500 novos funcionários de mais de 
90 países, mais da metade oriunda de disciplinas técnicas. Estamos 
conscientes do valor empresarial de uma força de trabalho diversificada. 
Quase 30% dos profissionais contratados no ano passado eram mulheres, 
incluindo aproximadamente um quinto da equipe contratada para 
funções técnicas. No fim de 2008 as mulheres ocupavam 13,6% dos 
mais  altos cargos de liderança, em comparação com os 12,9% em 2007. 

Encaramos com seriedade o desenvolvimento do nosso pessoal. 
Proporcionamos uma gama completa de opções de treinamento – 
técnico, operacional e de conformidade. Por meio do Shell Learning, 
oferecemos ainda programas de liderança dirigidos a funcionários 
que se encontram em pontos decisivos de suas carreiras. Além disso, 
as Academias Comerciais e de Projetos da Shell oferecem programas 
direcionados para gerentes de projeto, engenheiros de projeto 
e negociadores comerciais com o objetivo de desenvolver as habilidades 
desses profissionais. Cerca de 2 mil funcionários frequentaram cursos das 
academias em 2008. Nossos programas aplicam cada vez mais o enfoque 
“combinado” de aprendizagem, que associa o ensino em sala de aula 
à aprendizagem eletrônica baseada em computador e à prática direta 
no trabalho. Esse enfoque tem o duplo efeito de intensificar o impacto 
do treinamento e reduzir os custos. Criamos também a Universidade 
Aberta Shell online, com o propósito de facilitar ao pessoal da 
Shell no mundo inteiro o acesso a nossos programas de aprendizagem. 
Os Princípios Empresariais Gerais da Shell, que incluem a contribuição 
para o desenvolvimento sustentável, são tema importante no contexto 
desses programas. 

 Petróleo e gás tradicionais 

Águas profundas

 Gás Natural Liquefeito (GNL) 

Tight gas (Gás oriundo de fontes de baixa 
permeabilidade)

 Conversão de gás em líquidos (GTL) 

Gás ácido

Óleo pesado e Recuperação Avançada 
de Petróleo (EOR)

NOSSOS RECURSOS DE PETRÓLEO E GÁS 
% do total de recursos disponíveis ou em construção, março de 2009
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www.shell.com/strategy
• Nosso update mais recente sobre estratégia
• Nossos principais projetos

www.shell.com/ourpeople
 

 Petróleo/gás

 Refino/produtos químicos

 Upstream/downstream integrados

PROJETOS PRINCIPAIS

Início                   Projeto País Parcela da Shell Pico da produção GNL 100%  Shell Categoria
     % kboe/d[A] capacidade mtpa[B] operada

2008–2009 Afam gás e eletricidade [C] Nigéria 30 67   ■ Tradicional
 BC-10 Brasil 50 100   ■ Águas profundas
 GNL plataforma NO LNG T5/Angel [C][D] Austrália 22,4 170  4,4  GNL
 Crescimento Pinedale  EUA Diversos 140 [E]   ■ Tight gas
 Sakhalin II/LNG T1-2 [C] Rússia 27,5 395  9,6  GNL
 Ursa Princess Waterflood [C] EUA 45,4 30   ■ Águas profundas

2010–2011  AOSP Expansion 1 Canadá 60 100   ■ Óleo pesado/EOR
 Corrib Irlanda 45 58   ■ Tradicional
 Gbaran Ubie PH 1 Nigéria 30 280   ■ Tradicional
 Gjoa Noruega 12 107    Tradicional
 Halfdan PH 4 Dinamarca 46 23    Tradicional
 Harweel Omã 34 44    Óleo pesado/EOR
 Pearl GTL Qatar 100 320[ F]   ■ GTL
 Perdido EUA 35,4 130    ■ Águas profundas
 Pluto LNG T1 (Woodside) [D] Austrália 30,8 124  4,3  GNL
 Qarn Alam EOR Omã 34 44    Óleo pesado/EOR
 Qatargas 4 LNG Qatar 30 280  7,8  GNL
 Schoonebeek Holanda 30 20   ■ Óleo pesado/EOR
 Shell Eastern Petrochemicals Cingapura 100    ■ Downstream

2012+ Bonga NW Nigéria 55 54   ■ Águas profundas
 Forcados Yokri IP Nigéria 30 70   ■ Tradicional
 Gumusut-Kakap Malásia 33 135   ■ Águas profundas
 Kashagan PH 1 Cazaquistão 16,8 300    Ácido
 Expansão da refinaria de Port Arthur  EUA 50 325    Downstream

[A]  Mil barris de equivalente de petróleo por dia.
[B]  Milhões de toneladas por ano.
[C]     Em atividade.

[D] Posição direta e indireta da Shell através da participação acionária de 34,27% da Shell na Woodside Petroleum Ltd.
[E] Parcela da Shell.
[F] Prevê-se que Pearl GTL produza 140.000 b/d de produtos GTL.
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Os Princípios Empresariais Gerais da Shell definem o enfoque 
de negócios da empresa como vêm fazendo há mais de 30 anos. 

CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 Nossos Princípios Empresariais incluem a contribuição para 
o desenvolvimento sustentável, o que para nós significa ajudar 
a satisfazer as crescentes necessidades energéticas do mundo de 
modo responsável do ponto de vista econômico, ambiental e social. 
Isto se refere a nossos produtos: produzir mais gás natural de queima 
mais limpa, por exemplo, e trabalhar pela formação de um negócio 
de biocombustívels para o transporte. Referem-se a nossas operações: 
construir projetos, administrar instalações e gerenciar nossa cadeia 
de suprimento com segurança e de maneira que atenuem os impactos 
ambientais e gerem benefícios nas sociedades onde operamos. Eles dizem 
respeito ao nosso pessoal: usar sua expertise, criatividade e habilidade 
para nos permitir competir com sucesso e ajudar a enfrentar o desafio 
energético. Referem-se também a nossos relacionamentos: com clientes, 
parceiros comerciais, governos, instituições acadêmicas, organizações 
não governamentais e nossos vizinhos. 

Contribuir para o desenvolvimento sustentável significa 
equilibrar conscientemente interesses de curto e longo prazo; integrar 
considerações de natureza econômica, ambiental e social às decisões 
de negócio e engajar com regularidade nossos numerosos stakeholders. 

DIREITOS HUMANOS
Nossos Princípios Empresariais incluem o apoio aos direitos humanos 
fundamentais. Em países de alto risco, nós examinamos os riscos de 
direitos humanos a que estão sujeitos nossos projetos e operações; sempre 
que identificamos riscos, providenciamos o desenvolvimento sistemático 
de planos de ação que nos permitam evitar a violação dos direitos em 
questão. Nossas normas de segurança, que abrangem a totalidade da 
Shell, definem a maneira pela qual protegemos nosso pessoal e nossos 
ativos, respeitando ao mesmo tempo os direitos dos demais, incluindo 
as comunidades locais. Essas normas estabelecem diretrizes rigorosas 
sobre o uso de força e segurança, além de incorporarem os Princípios 
Voluntários de Segurança e Direitos Humanos, que são um guia destinado 
às companhias que operam em indústrias extrativas e no setor energético. 

AJUDANDO PESSOAL E PARCEIROS A VIVER DE ACORDO 
COM NOSSOS PRINCÍPIOS 
Nosso Código de Conduta dá ao pessoal instruções mais detalhadas 
sobre o comportamento exigido pelos Princípios Empresariais. Todos 
os funcionários devem submeter-se a um treinamento que lhes explica 
o que o Código de Conduta exige deles. Além disso, oferecemos ao 
pessoal treinamento online e face-a-face em áreas específicas, incluindo 
combate a suborno e corrupção, e o cumprimento das leis, conforme 
exigem os Princípios Empresariais. Nossa linha de assistência global 
e o site de suporte permitem que funcionários e parceiros comerciais 
reportem confidencialmente suas preocupações e recebam orientação 
sobre casos de suspeita de infração da lei, do Código de Conduta 
ou dos Princípios Empresariais. Relatamos violações do Código de 
Conduta, inclusive casos comprovados de suborno e fraude, ao Comitê 
de Auditoria da Diretoria da Royal Dutch Shell plc. Em 2008 foram 
relatadas 204 violações do Código de Conduta (361 em 2007). Como 
conseqüência, encerramos nosso relacionamento com 138 funcionários 
e contratados (151 em 2007). 

NORMAS E REQUISITOS 
Com o propósito de traduzir em ação nossos Princípios Empresariais, 
elaboramos uma série de normas obrigatórias aplicáveis à totalidade 
da Shell e que incluem nossas normas de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (HSSE). Estas abrangem requisitos relativos a biodiversidade, 
gestão de emissões de gases de efeito estufa (GEEs), gestão da saúde, 
segurança rodoviária e de processos, bem como sobre o respeito aos 
direitos humanos de nossos vizinhos na prestação de segurança.

Temos ainda uma série de requisitos referentes à integração 
de fatores ambientais e sociais à maneira pela qual planejamos, 
elaboramos e tomamos decisões sobre novos projetos de vulto. 
Por exemplo, desde 2002 e para cada projeto, consideramos os 
custos futuros previstos decorrentes das emissões de CO2 relativas 
ao projeto ao tomarmos toda e qualquer decisão de investimento 
importante. Incluímos esses custos na economia de base do projeto 
e o resultado é que os projetos com custos de CO2 mais baixos são 
impulsionados, enquanto aqueles com nível mais alto de emissões 
são incentivados a alterar sua concepção a fim de reduzir as emissões. 

NOSSO 
ENFOQUE

PORTFÓLIO
E
PRODUTOS

OPERAÇÕES

MITIGAÇÃO 
DE CO2

ENTREGA DE BENEFÍCIOS

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NA SHELL

REDUÇÃO DE IMPACTOS
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VISANDO A UM DESEMPENHO OPERACIONAL DE PRIMEIRO 
QUARTIL 
Queremos situar nosso desempenho no primeiro quartil, comparado 
com as principais companhias de nossa indústria em todas as áreas do 
nosso negócio: custos, o valor que agregamos e o desempenho ambiental 
e social de nossas operações. Traduzimos essa aspiração em metas 
operacionais concretas para cada uma de nossas instalações e negócios. 
Nossas refi narias, por exemplo, são comparadas umas às outras como 
referência de qualidade quanto a desempenho e custos, e a instalações 
equivalentes operadas por concorrentes. Em seguida, defi nimos metas 
operacionais (que podem ser metas de redução absoluta) para cada 
instalação e, então, as instalações passam a trabalhar no sentido de atingir 
ou ultrapassar essas metas. Se atingidas, as metas – incluindo desempenho 
em segurança e efi ciência energética – nos levarão até o primeiro quartil. 
Nossas instalações de petróleo e gás, redes de varejo e distribuição, até 
mesmo as funções que abarcam toda a companhia, como as funções 
legal, de comunicações e fi nanças, estão atuando segundo esse enfoque. 
Acreditamos que se trate de uma opção melhor para o aprimoramento 
de nossas operações do que as metas absolutas para a companhia inteira 
que costumávamos estabelecer. As pessoas que dirigem nossas instalações 
compreendem essa opção; ela resulta em metas e ações desafi adoras 
e pertinentes às instalações em questão; e, se atingidas na totalidade da 
companhia, acarretarão melhoras importantes em nosso desempenho, 
tanto em relação a nossos concorrentes quanto em termos absolutos. 

É essencial fazer uma avaliação do impacto ambiental, social e de saúde 
antes do início de qualquer trabalho significativo no contexto de projetos 
importantes ou instalações já existentes. Essa avaliação identifica as 
medidas concretas necessárias à mitigação dos impactos significativos 
sobre o ambiente ou as pessoas. Para garantir que tais mudanças sejam 
implementadas com suficiente rapidez e eficiência, passamos a verificar 
o progresso como parte do processo normal de revisão do projeto em 
nosso ramo upstream. Os 70 maiores projetos de exploração e produção 
em estágios iniciais são submetidos a verificações adicionais duas vezes 
por ano. 

GOVERNANÇA 
Nosso Comitê de Responsabilidade Corporativa e Social 
avalia nossas políticas e desempenho em relação aos Princípios 
Empresariais, ao Código de Conduta, Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (HSSE) e a questões importantes de interesse público 
em nome da Diretoria da Royal Dutch Shell. O comitê é integrado 
por três diretores não executivos. 

A responsabilidade gerencial pelo desenvolvimento sustentável 
cabe a nosso CEO, que preside o Comitê Executivo de HSSE 
e Performance Social da Shell, encarregado de rever a performance 
e estabelecer prioridades, indicadores e metas-chave de desempenho. 
Temos um Diretor de Assuntos Corporativos e Desenvolvimento 
Sustentável, que é membro do Comitê Executivo e reporta 
diretamente ao CEO.

Cada negócio é responsável pelo cumprimento dos requisitos ambientais 
e sociais da Shell e pela realização de suas próprias metas específicas nessa 
área – com base no conceito de primeiro quartil (ver quadro).

O desenvolvimento sustentável faz parte também da maneira pela 
qual avaliamos nosso desempenho e remuneramos nosso pessoal, 
correspondendo a 20% do scorecard da Shell que usamos na 
determinação de bônus (ver o resumo na terceira capa). 

INTRODUÇÃO 1
QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS 2
O FUTURO SISTEMA ENERGÉTICO 4
NOSSA ESTRATÉGIA 6
NOSSO ENFOQUE 8
ENTREVISTA COM NOSSO CEO 10
MUDANÇA CLIMÁTICA 12

www.shell.com/howwework
•   Nossos Princípios Empresariais e Código de Conduta
•  Nossos padrões ambientais e sociais aplicáveis 

à totalidade da companhia

www.shell.com/humanrights
•  Ferramentas, orientação e treinamento relativos 

a direitos humanos

 Vencedor do concurso de fotografi as realizado entre funcionários da Shell

POR FALAR EM SUSTENTABILIDADE
Contribuir para o desenvolvimento sustentável é parte integral de quem 
somos e do que fazemos. Por isso sempre falamos em sustentabilidade em 
nosso engajamento com investidores, governos e comunidades, bem como 
em nossos anúncios corporativos. Nossa meta é fazê-lo com honestidade, 
aplicando nossa defi nição de desenvolvimento sustentável. Esta defi nição 
corresponde à da Comissão Brundtland e inclui não apenas as dimensões 
ambientais da sustentabilidade como também seus aspectos econômicos 
e sociais. Enfatiza a necessidade de manter o crescimento econômico 
e reduzir a pobreza por meio do fornecimento de mais energia. Isso 
pode ser polêmico, já que existem opiniões diversas sobre o signifi cado 
de “sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável”, bem como sobre 
o que deveria constituir a contribuição da empresa de energia. Em 2008, 
um dos nossos anúncios foi questionado por uma ONG ambiental 
no Reino Unido porque chamou de “sustentáveis” vários de nossos 
investimentos destinados ao crescimento da energia e que a organização 
não os considerava sustentáveis. A queixa foi apoiada pela Advertising 
Standards Authority do Reino Unido, órgão responsável pela manutenção 
dos padrões publicitários da região. 

Webchat – Diálogos Shell sobre comércio de emissões
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Estamos em meio à pior recessão global em várias décadas. 
Que mudanças isso acarreta no enfoque aplicado pela Shell 
ao desenvolvimento sustentável?
Certamente não traz mudança alguma quanto ao nosso 
compromisso. O desenvolvimento sustentável faz parte de nossos 
Princípios Empresariais e nós não reescrevemos nossos princípios 
simplesmente porque a economia está em crise. Desde que assumimos 
esse compromisso em 1997, o desenvolvimento sustentável se 
transformou gradativamente em modo de pensar para toda a Shell. 
Os funcionários compreendem que ele faz parte da nossa maneira 
de negociar. E a recessão também não altera o argumento empresarial 
a favor do desenvolvimento sustentável. Se você considerar a perspectiva 
de médio prazo e não somente de curto prazo, verá que os suprimentos 
de “petróleo e gás fáceis” terão dificuldade para acompanhar a demanda. 
Investiremos cada vez mais em projetos vultosos e complexos com os 
quais possamos fornecer um grande volume durante várias décadas. 
Muitas vezes esses novos projetos situam-se em ambientes mais 
complexos do ponto de vista político, social, geográfico e geológico 
do que os projetos de “petróleo fácil” que desenvolvemos no passado. 
Assim sendo, para podermos ganhar acesso a tais projetos e completá-los 
com sucesso precisamos cuidar para que o desenvolvimento sustentável 
seja o cerne do nosso raciocínio durante as fases de planejamento, 
construção e gestão dos mesmos. 

Temos um negócio de longo prazo, com projetos concebidos 
e construídos no correr de uma década e cuja execução leva muito 
mais tempo. A recessão econômica global acarreta o risco de desviar 
a atenção da comunidade internacional das questões relativas a energia 
e mudança climática, e isto, evidentemente, dificulta o financiamento 
de projetos em nosso setor; mas quando o mundo emergir da crise, esse 
desafio voltará à tona…e com força ainda maior. Devemos ser prudentes 
durante a recessão, continuando a reduzir nossos próprios custos 
e ajustando nosso planejamento de modo a nos beneficiar das fases 
de retração no ciclo de investimento. Contudo, não podemos perder 
a perspectiva de longo prazo. 

Mas decerto algumas coisas vão mudar? Você não está preocupado 
com atrasos no investimento na tecnologia de captura e armazenamento 
do CO2 (CAC), por exemplo, devido à recessão e aos baixos preços do 
petróleo? 
A CAC é uma das poucas tecnologias do mundo que podem exercer 
impacto sobre o problema do CO2 em tempo relativamente curto. 
A CAC precisa de projetos experimentais de larga escala para que as 
pessoas possam seguir a curva da aprendizagem e desenvolver modelos 
de negócio com potencial de sucesso comercial. 

E não é fato que o investimento em renováveis, por exemplo, ficará 
mais lento com o petróleo a US$100 a menos por barril? 
Isso é um risco. Durante períodos de recessão econômica existe menos 
capital privado disponível para investimento. E, se todos os demais 
fatores permanecerem inalterados, os projetos de renováveis estão em 
posição de relativa desvantagem porque têm custos relativamente altos 
e prazo de retorno lento em comparação com projetos de petróleo e gás. 

Dito isto, decidimos trabalhar para formar um relevante negócio de 
renováveis quando o petróleo custava US$26 o barril – no momento, está 
cotado a pouco menos do dobro deste preço, mesmo após a queda acentuada 
verificada no ano passado. A decisão permanece, porque as razões em que foi 
baseada não mudaram. Continuamos certos de que uma parcela muito maior 
da energia mundial deverá, no futuro, provir de combustíveis outros que 
não os hidrocarbonetos. Sempre dissemos que nossa intenção era concentrar 
o foco, desde que identificamos a posição que a Shell deveria assumir na área 
dos renováveis. Estudamos com profunda seriedade as energias eólica e solar, 
os biocombustíveis e o hidrogênio e decidimos que, nos próximos anos, 
nossa prioridade serão os biocombustíveis para o transporte. Tais produtos 
são os mais próximos do nosso negócio de combustíveis, o que significa que 
podemos agregar um valor real. Portanto, estamos concentrados nos gastos 
com renováveis durante a recessão. Não temos planos de reduzi-los. 

O desafio de longo prazo permanece: tornar a energia renovável 
mais barata por meio de avanços tecnológicos. O apoio dos governos 
é necessário para incentivar o desenvolvimento dessa tecnologia. 
Lembrem-se de que é o governo que escolhe o “mix” energético 
do país. No entanto, nem mesmo os governos podem arcar com 
a despesa de apoiar o sistema energético global por meio de subsídios 
para a implementação das atuais tecnologias renováveis na escala 
necessária para alterar o “mix” energético do mundo. 

Por que existe uma lacuna tão grande entre aquilo que o público 
acha que a Shell deveria investir em renováveis e aquilo que você 
acha que faz sentido? 
Nos últimos cinco anos nós investimos aproximadamente US$1,7 bilhão 
em fontes renováveis de energia e CAC. Em mercados tão pequenos, 
trata-se de muito dinheiro. Ainda assim as pessoas dizem que é uma 
parcela pequena do nosso dispêndio de capital total.

Entendo essa reação, mas acho que é importante compreender 
como os níveis de custo diferentes para pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) se comparam à construção e operação de projetos comerciais 
de larga escala. Os projetos de P&D, que constituem muitas das 
atividades relativas a renováveis e CAC, custam milhões ou talvez 
dezenas de milhões de dólares. Quando uma tecnologia se torna 
competitiva em termos de custo, e é comercializada em larga escala, 
como o desenvolvimento do petróleo e do gás natural hoje em dia, 
só então se cogitam grandes projetos comerciais e bilhões de dólares. 
Além disso, as pessoas muitas vezes não entendem que precisamos 

“ESTAMOS EM MEIO À PIOR RECESSÃO 
GLOBAL EM VÁRIAS DÉCADAS. QUE 
MUDANÇAS ISSO ACARRETA NO 
ENFOQUE APLICADO PELA SHELL 
AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?” 

 Aron Cramer        PRESIDENTE E CEO DA BUSINESS 

FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (BSR)

ENTREVISTA COM 
NOSSO CEO

Aron Cramer, Presidente e CEO da Business for 
Social Responsibility, entrevista o CEO da Shell, 
Jeroen van der Veer, sobre o papel da Shell na 
garantia de um futuro energético responsável.
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constantemente investir bilhões apenas para manter a produção nas 
operações existentes de petróleo e gás natural. E temos muitos campos 
em atividade em todo o mundo. 

Como vocês garantem que a performance social seja alvo da atenção 
que merece em todos os projetos? 
Uma boa performance social é uma das razões pelas quais a maioria de 
nossos projetos nunca é motivo de notícias negativas. E toda vez que 
melhoramos nossa performance social e ambiental após um começo 
difícil, os projetos pouco a pouco desaparecem das manchetes. Sakhalin 
II é um bom exemplo. 

Quando tivemos problemas nesta área em nossos projetos, eles 
surgiram sobretudo nos estágios mais iniciais. Aprendemos, no Alasca 
por exemplo, que às vezes é preciso avançar lentamente nos primeiros 
estágios dos projetos para chegar mais depressa ao objetivo final. 

Hoje em dia noto maior conscientização e melhores procedimentos 
no sentido da inclusão de questões não técnicas nos primeiros estágios. 
Refiro-me a coisas como necessidades das comunidades e interesses 
de organizações governamentais e não governamentais. Isso nem 
sempre ocorre naturalmente aos empresários. Estamos incorporando 
tais habilidades e competências a nossos programas de aprendizagem, 
como o Projeto Academia e a Academia Comercial. 

A meta de vir a atingir o “primeiro quartil” em suas instalações dá 
aos seus funcionários um objetivo operacional bem definido rumo 
ao qual eles podem trabalhar em muitos aspectos do seu negócio. 
Mas estou achando difícil entender como você pode usar isso para 
capacitar pessoas de fora da empresa a julgar sua performance 
ambiental e social. 
O enfoque de primero quartil é, de fato, acima de tudo uma 
ferramenta de gestão interna e não uma ferramenta de reporte externo. 
Seu principal objetivo é ajudar a melhorar o desempenho operacional, 
incluindo a performance ambiental e social. Deixa claro para as pessoas 
que operam nossas instalações o que se espera delas e em que consiste 
o sucesso: simplesmente “sair-se tão bem quanto, ou melhor do que, 
nossos concorrentes”. 

O primeiro quartil compara maçãs com maçãs. Com um portifólio 
tão diversificado como o nosso, faz sentido dividi-lo em diferentes 
categorias de negócio e estabelecer metas desafiadoras de performance 
social, ambiental e operacional para cada categoria, em comparação 
com o melhor que nossos pares estão atingindo. 

Informar a nossos stakeholders externos também é importante 
e o fazemos descrevendo nosso progresso em termos claros e fornecendo 
dados de desempenho em nossas áreas-chave de impacto ambiental 
e social, de maneira cada vez mais padronizada, como através das 
normas de reporte de nossa indústria e a Global Reporting Initiative. 
Isto ajudará os leitores a fazer comparações entre as companhias. 

Você passou muito tempo nos últimos 12 meses utilizando o cenário 
“Blueprints” da Shell para clamar por mudanças radicais no sistema 
energético. O que você aprendeu? 
Nossos cenários estão se realizando neste exato momento. A atitude 
imediatista e o limitado interesse próprio dos países imaginada no 
cenário “Scramble” estão evidentes agora, em parte devido à recessão. 
Mas percebo também que as sementes de um mundo “Blueprints” 
estão sendo semeadas, sobretudo com os Estados Unidos indicando 
sua intenção de assumir a dianteira em questões de energia e clima. 

O paradoxo é que, à medida que a recessão avança e a atenção das pessoas 
se desvia das três duras verdades, a necessidade de uma colaboração no 
estilo “Blueprints” se torna mais urgente. Quanto mais tempo a sociedade 
esperar, maiores serão os problemas. Nesse contexto é importante 
que a conferência sobre o clima em Copenhague resulte em um bom 
progresso quanto a preços do CO2, suporte para CAC e renováveis 
e clareza quanto às normas de desempenho em transporte, habitação 
e aparelhos. Tenho procurado deixar claro para os governos o caráter 
urgente dessa questão, tanto como CEO da Shell quanto como líder 
da Mesa Redonda Européia, que representa as 50 maiores empresas 
da Europa. 

Ao recapitular seu período no cargo de CEO, o que se destaca 
para você em relação à performance social e ambiental da Shell? 
Acho que avançamos muito em termos de conscientização de segurança. 
Gosto do programa Goal Zero (Meta Zero), que tem um objetivo 
simples: zero de acidentes, zero de fatalidades. Nossos frentistas têm 
condições de trabalhar bem com ele. Ainda precisamos fazer mais para 
melhorar o desempenho em segurança. Um caso de morte é um número 
além do aceitável. Mas sinto que demos um passo importante. 

Estou satisfeito com o conceito de primeiro quartil. Ajuda 
as pessoas a compreender de que maneira podem contribuir 
ativamente para o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, 
para a manutenção do nosso negócio. E noto também nos funcionários 
da Shell a compreensão do fato de que a necessidade de reduzir as 
emissões de CO2 e poupar energia representa uma oportunidade 
de negócio. Não se trata de algo a temer ou do qual devemos fugir. 
Nosso pessoal entende cada vez mais que podemos fazer parte da 
solução, e isso é importante. 

“PARA PODERMOS TER ACESSO 
A PROJETOS E COMPLETÁ-LOS COM 
SUCESSO, PRECISAMOS CUIDAR PARA 
QUE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
SEJA O CERNE DO NOSSO RACIOCÍNIO”. 

Jeroen van der Veer       EXECUTIVO PRINCIPAL 

INTRODUÇÃO 1
QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS 2
O FUTURO SISTEMA ENERGÉTICO 4 
NOSSA ESTRATÉGIA 6
NOSSO ENFOQUE 8
ENTREVISTA COM NOSSO CEO 10
MUDANÇA CLIMÁTICA 12
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É preciso que os esforços de gestão das emissões dos gases de efeito 
estufa (GEEs) sejam agilizados a despeito da recessão. Continuamos 
decididos a ajudar.

UM DESAFIO CRESCENTE 
O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) confirmou, 
em 2007, que para reduzir o risco de uma elevação perigosa das temperaturas 
globais é essencial que as emissões dos gases do efeito estufa (GEEs) atinjam 
o pico nos próximos 10 a 20 anos e, em seguida, entrem em queda acentuada. 
Como afirmou o painel, as concentrações dos gases do efeito estufa precisarão 
se estabilizar eventualmente em 450 partes por milhão (ppm) ou menos. 

Nosso cenário “Blueprints” demonstra a escala desse desafio. Nele os governos 
promovem agressivamente a eficiência de combustível, combustíveis com 
CO2 mais baixo e CAC. Emerge um preço internacionalmente aceito para 
a emissão de GEEs e o resultado é que a eficiência energética aumenta duas 
vezes mais depressa do que em qualquer ocasião passada. Até 2050, 90% 
do total de centrais elétricas alimentadas a carvão e gás da Organização para 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento (e 50% daquelas existentes hoje 
no mundo em desenvolvimento) estão equipados com CAC. 

Neste cenário, cerca de 50% da eletricidade mundial é produzida 
a partir de energia renovável. Mas mesmo esse grau de mudança (somado 
a rápidas reduções nas emissões de outros GEEs, como o metano oriundo 
da agricultura) não é suficiente para reduzir os níveis dos gases do efeito 
estufa com a rapidez exigida pelos cientistas do IPCC. Isto foi confirmado 
pelo Programa Conjunto sobre a Ciência e a Política da Mudança Global 
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). A pedido nosso, o MIT 
aplicou nossos cenários a seu mais recente modelo de energia e mudança 
climática. 

O trabalho do MIT destacou a relevância da redução anual das 
emissões de GEEs durante os próximos 10 a 15 anos, deixando clara 
a importância decisiva dos próximos 5 a 10 anos para o desenvolvimento 
de tecnologias e políticas de que precisará o novo sistema energético. 
O MIT calculou que se esperarmos até o fim da atual recessão antes 
de fazermos um grande esforço de política e tecnologia, haverá mais 
30 ppm de gases de efeito estufa na atmosfera em 2100. 

Há muito a ganhar com o direcionamento para projetos energéticos de 
fundos gastos pelo governo em resposta à recessão. O investimento em 
CAC, renováveis e outras tecnologias de energia limpa geraria empregos 
a curto prazo e contribuiria para o enfrentamento das três duras verdades 
em um prazo mais longo. O mesmo efeito teria a modernização da 
infraestrutura energética, sobretudo o aprimoramento das grades de 
eletricidade de forma a permitir que trabalhem com suprimentos de 
energia mais numerosos e diversificados. 

NOSSO PAPEL 
Fomos uma das primeiras empresas de energia a reconhecer a ameaça da 
mudança climática e clamar por ação. Compreendemos que temos um papel 
a desempenhar na contribuição para enfrentar este desafio: em primeiro lugar, 
gerindo as emissões oriundas das operações que controlamos ou operamos, 
que foram de aproximadamente 75 milhões de toneladas de GEEs em 2008 
(ver a página 29). Em segundo lugar, ajudando os clientes a gerir as emissões 
decorrentes do uso de combustíveis para o transporte e outros produtos de 
energia que fornecemos. Essas emissões costumam ultrapassar os 690 milhões 
de toneladas de CO2 por ano, representando aproximadamente 2,4% 
das emissões anuais de CO2 oriundas de combustíveis fósseis (e cerca de 1,5% 
do total anual de emissões de GEEs produzidas pelo homem). E em terceiro 
lugar, argumentando a favor das abrangentes alterações de política requeridas 
dos governos. 

AS SEIS TRILHAS DE CO2 DA SHELL 
Identifi camos seis maneiras principais pelas quais estamos decididos 
a fazer uma diferença. 

Em nossas operações, temos os seguintes objetivos:
1.  Trabalhar pelo uso mais efi ciente da energia. Isto inclui efetuar 

mudanças operacionais e investimentos necessários para permitir 
que nossas refi narias e instalações de produção de petróleo e gás 
operem com maior efi ciência, inclusive reduzindo ainda mais 
o volume de gás queimado pelas mesmas.  

2.  Desenvolver nossa capacidade em captura e armazenamento de 
carbono (CAC). Conforme demonstrou o IPCC, apesar dos custos 
a CAC é uma das tecnologias essenciais para permitir que ganhemos 
tempo na corrida para impedir que as emissões aumentem demais 
e com rapidez excessiva. Participamos de uma série de projetos de 
pesquisa e atingimos nossa meta de ter pelo menos um projeto de 
armazenamento de CO2 no subsolo durante o ano de 2008 (ver 
quadro ao lado). Estamos fazendo também os primeiros trabalhos 
de preparação para projetos experimentais de larga escala, como 
o projeto Quest, no Canadá. Caso seja levado adiante, o Quest 
capturaria e armazenaria no subsolo 1 milhão de toneladas de 
CO2 por ano, oriundas do nosso upgrader de areias petrolíferas. 
Além disso estamos trabalhando em um projeto, na Holanda, 
para o armazenamento em campos de gás esgotados de até 400 mil 
toneladas de CO2 por ano a partir de nossa refi naria de Pernis.  

3.  Continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver 
tecnologias novas e pioneiras que aumentem ainda mais a efi ciência 
energética e reduzam as emissões de nossas operações. 

A fi m de ajudar nossos clientes a reduzir as respectivas emissões, nossos 
objetivos são:
4.  Desenvolver fontes de energia com menores níveis de emissão de CO2, 

inclusive aumentando os suprimentos de gás natural e desenvolvendo 
combustíveis para o transporte, o que inclui biocombustíveis, com 
menos emissões de CO2 “do poço às rodas” (ver as páginas 22–23).  

5.  Ajudar os clientes industriais e de transporte a usar menos energia 
e emitir menos CO2, por exemplo, fornecendo a fórmula avançada 
Shell Fuel Economy e os combustíveis avançados Shell FuelSave, bem 
como lubrifi cantes de fricção mais baixa, e incentivando esses clientes 
a modifi car seus hábitos de direção de veículos (ver as páginas 22–23).  

A fi m de infl uenciar o debate sobre políticas, nosso objetivo é: 
6.  Continuar trabalhando com governos, indústria e organizações 

não governamentais (ONGs) pelo suporte de políticas efi cientes 
para o CO2 que acelerem o ritmo da mudança no sistema energético. 

 

MUDANÇA 
CLIMÁTICA

Campo de gelo, Alasca
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CLAMANDO PELA MUDANÇA 
Em 2008 intensifi camos nossos esforços de argumentação, pedindo 
aos governos que introduzam medidas efi cientes para reduzir as 
emissões de CO2.  

Temos a mesma mensagem para os governos de todo o mundo que 
se preparam para o encontro de Copenhague. Em primeiro lugar, 
é preciso urgentemente um sistema de regulação estável e de longo 
prazo, que inclua um custo internacional para a emissão de CO2. 
Em segundo lugar, tipos diferentes de usuários de energia irão exigir 
instrumentos de política diferentes: por exemplo, sistemas de comércio 
de emissões para usinas elétricas e instalações industriais; medidas 
relativas a transporte que incentivem uma maior efi ciência dos veículos; 
meios de transporte mais efi cientes; e combustíveis que emitam menos 
CO2 “do poço às rodas”. Em terceiro lugar, fontes renováveis de energia, 
como a eólica e a solar, requerem metas simples, estáveis e verossímeis 
para sua parcela do suprimento de eletricidade. Finalmente, essas 
mudanças precisam acontecer sem demora. Não podem ser adiadas 
em função da recessão atual.

A Captura e Armazenamento de CO2 (CAC) é uma área crítica em que 
os governos precisam dar suporte a projetos experimentais. Em 2008, 
ajudamos a construir e dirigir uma coalizão ad hoc entre companhias, 
ONGs e bancos e centros de estudos, com o objetivo de incentivar 
a União Europeia a encontrar uma forma efi ciente de fi nanciar os 
10 a 12 projetos experimentais de CAC que a mesma deseja ter 
em operação até 2015. Em dezembro passado, a UE concordou 
em conceder créditos a esses projetos segundo o Esquema de 
Comércio de Emissões da UE (ETS). 

Também em outros domínios da política, estamos ajudando a formar 
as coalizões, formadas por companhias, governos e organizações não 
governamentais (ONGs), necessárias ao suporte de uma mudança 
efi ciente. Por exemplo, apoiamos os esforços da Organização Global 
de Legisladores (GLOBE) neste período de preparação para a conferência 
de Copenhague e continuamos a integrar a Parceria pela Ação Climática 
dos EUA. 

Além disso, fornecemos insumos a reguladores da Califórnia para 
o desenvolvimento de um Padrão de Combustível de Baixo Carbono 
destinado a regular as emissões de CO2 dos veículos em uma base 
“do poço às rodas”. Em 2008, colaboramos com várias ONGs 
ambientais e a empresa de consultoria McKinsey & Company em 
um estudo global sobre diversas medidas para a redução das emissões 
de GEEs. Ao demonstrar que haverá necessidade de diversas medidas 
e o custo signifi cativo de muitas delas (inclusive a CAC), o estudo 
destaca a necessidade de empenho politico e da elaboração imediata 
de um sistema internacional de política. O estudo está sendo discutido 
com legisladores como preparação para o encontro de Copenhague. 

CO2SINK
Trata-se do primeiro projeto de Captura e Armazenamento de CO2 
(CAC) em terra fi rme da Europa. Para que a CAC esteja pronta para 
o uso comercial em larga escala até 2020, um grande volume de trabalho 
de campo é necessário agora. É por isso que, além de promover vários 
grandes projetos experimentais de CAC, estamos trabalhando com 
governos e parceiros industriais em projetos de pesquisa de menor porte.

Um deles é o projeto piloto de armazenamento de CO2 (CO2SINK) 
em Ketzin, na Alemanha, que se tornou, em 2008, o primeiro projeto 
da Europa (e nosso) a injetar CO2 no subsolo em terra fi rme, e que 
armazenará até 60 mil toneladas de CO2 em um aquífero de água salgada 
nos próximos dois anos. O projeto proporciona aos pesquisadores uma 
chance de determinar diretamente qual é o volume de CO2 absorvido 
pelo aqüífero, além de onde e qual será a melhor maneira de monitorar 
o movimento do CO2 ao longo do tempo. Trata-se de um trabalho que 
ajudará as companhias a encontrar as opções mais econômicas para 
o armazenamento de CO2 em aquíferos e ajudará também os governos 
a elaborar normas de segurança efi cientes para esta tecnologia. 

INTRODUÇÃO 1
QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS 2
O FUTURO SISTEMA ENERGÉTICO 4 
NOSSA ESTRATÉGIA 6
NOSSO ENFOQUE 8
ENTREVISTA COM NOSSO CEO 10
MUDANÇA CLIMÁTICA 12

www.shell.com/climate 
•  Mais sobre nossos esforços para gerir emissões 
• A pegada do carbono em nossos produtos
   
www.shell.com/reducingco2
•  Nossa pesquisa e desenvolvimento sobre tecnologias 

de redução das emissões de CO2 (CAC, biocombustíveis)

O QUE DIZEM OS OUTROS
“O raciocínio estratégico e a vigorosa argumentação da Shell têm desempenhado um papel decisivo 
na tarefa de conferir prioridade ao desenvolvimento da tecnologia CAC, no âmbito da estratégia da UE 
para reduzir as emissões responsáveis pelo aquecimento global. É necessário um incentivo constante para 
assegurar apoio financeiro suficiente e garantir que os mecanismos reguladores funcionem com eficiência. 
E, ao mesmo tempo, será apreciado um firme compromisso de investimento vultuoso em projetos de CAC”. 

Chris Davies MEP        RELATOR DE CAC DO PARLAMENTO EUROPEU

Checagem de tanques de armazenamento, Ketzin, Alemanha
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MAIS PETRÓLEO 
NO UPSTREAM 

Sozinhas, as fontes convencionais de petróleo terão dificuldade 
para atender à demanda crescente. Além de desenvolver campos 
convencionais em países como Brunei, Malásia e Omã, onde 
operamos há muitas décadas, estamos aumentando a produção 
a partir de fontes de acesso mais difícil. 

ÁGUAS AINDA MAIS PROFUNDAS 
A Shell foi pioneira na exploração e produção em águas profundas 
nos anos 1970, quando “profundo” significava produzir a 450 
a 500 metros de água. Hoje em dia, “profundo” significa produzir 
a mais de 2 quilômetros de água, onde a pressão é mais de 200 vezes 
maior do que ao nível do mar. Estamos produzindo em águas profundas 
no Golfo do México e ao largo da costa da Noruega, permanecendo na 
vanguarda tecnológica e comercial dessa área. 

O desenvolvimento de Perdido no Golfo do México, por exemplo, 
conectará três campos em um raio de mais de 50 quilômetros e inclui 
os poços submarinos mais profundos do mundo. O início da produção 
está previsto para os primeiros meses de 2010. O BC-10, na costa 
brasileira, usará um navio-plataforma flutuante de produção, estocagem 
e transferência (FPSO), em lugar de uma plataforma fixa para extrair, 
armazenar e descarregar o petróleo e produzirá a partir de diversos 
campos situados a profundidades de quase 2 quilômetros. Estamos 
desenvolvendo também o campo de Gumusut-Kakap, nosso primeiro 
projeto em águas profundas no litoral da Malásia. Juntos, esses 
três projetos deverão contribuir com mais de 140 mil barris diários 
(mais de 4%) para nossa capacidade de produção após 2012. 

A FRONTEIRA ÁRTICA
Estamos trabalhando nas regiões ártica e subártica de Alasca, 
Canadá, Noruega e Rússia, onde existem algumas das condições operacionais 
mais difíceis e ambientes de maior fragilidade do mundo. A experiência 
que adquirimos em projetos como a joint venture de Salym (ver a página 
34), na Sibéria ocidental, e Sakhalin II (ver a página 19), no extremo leste 
da Rússia, ajudou-nos a desenvolver muitas das tecnologias e habilidades 
necessárias à operação segura e ambientalmente responsável, bem como ao 
estabelecimento de relacionamentos eficientes com as comunidades locais. 

CONSTRUINDO UM 
FUTURO ENERGÉTICO 
RESPONSÁVEL 

ESTAMOS TRABALHANDO EM PROJETOS 
E TECNOLOGIAS QUE CONTRIBUIRÃO 
PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA MAIS 
ABUNDANTE E LIMPA NAS PRÓXIMAS DÉCADAS. 

A estrutura (spar) de Perdido, com 50 mil toneladas, a caminho do 
Golfo do México, EUA
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PETRÓLEO DO ALASCA
É possível que exista um grande volume de petróleo e gás recuperável sob 
os mares de Beaufort e Chukchi, ao longo do litoral do Alasca – energia 
preciosa para enfrentar o desafi o energético. 

Em 2005, obtivemos licenças para exploração off shore no Alasca 
e realizamos o trabalho sísmico inicial em 2006. Em 2008 foram 
concedidas à Shell 275 licenças de exploração no mar de Chukchi. 

Se a exploração for bem-sucedida, esses locais poderão se tornar grandes 
projetos no futuro. Mas isso levará tempo. Eles estão situados em áreas 
que constituem o habitat de baleias e focas, sendo também essenciais 
à subsistência do povo Inupiat local. Aprendemos, às vezes da maneira 
mais dolorosa, que o estabelecimento de relacionamento e a conquista 
da confi ança dessas comunidades não podem ser conseguidos às 
pressas. Em 2007, vários grupos ambientais e comunitários questionaram 
juridicamente as avaliações de impacto ambiental realizadas pelo governo 
federal antes de nos conceder autorização para atividades de exploração 
no mar de Beaufort. Suspendemos todos os planos de perfuração 
exploratória no local em 2009, enquanto aguardamos a decisão da Justiça. 

Continuamos decididos a agir com cautela e trabalhar com as 
comunidades locais. Nos últimos três anos, investimos mais de 
US$40 milhões em estudos científi cos de linha de base e avaliações 
de impacto. Tais estudos nos ajudam a compreender melhor a ecologia da 
região e como podemos atenuar o impacto causado no local. Juntamente 
com as comunidades, estamos desenvolvendo formas para conduzir 
nossas atividades de exploração que, ao mesmo tempo, respeitem as 
tradições locais e resultem no desenvolvimento econômico de que 
a área tanto precisa. 

MAIOR PRODUÇÃO EM CAMPOS JÁ EXISTENTES 
Atualmente apenas 30 a 40% do petróleo contido na maioria dos 
reservatórios podem ser extraídos de forma econômica. A tecnologia 
está nos ajudando a extrair mais. Em Omã, por exemplo, a joint venture 
da qual participamos está investindo com o propósito de aumentar 
a produção de campos maduros, por meio da injeção de vapor em um 
dos campos, gás em outro e de um polímero químico em um terceiro 
campo. Estamos também injetando água para facilitar a extração de 
petróleo dos campos de Ursa e Princesa, no Golfo do México, mantendo 
a produção dos mesmos durante mais uma década. Calculamos que até 
2030 a recuperação avançada com o emprego de técnicas como essas 
poderá responder por cerca de 20% da produção mundial de petróleo, 
o que representa um aumento de 3% em relação à situação atual. 

A tecnologia Smart Fields® da Shell é mais uma opção para o aumento 
da produção dos campos existentes. Ela utiliza sensores subterrâneos 
para obter dados em tempo real sobre as condições reinantes 
em um campo produtor, permitindo que os operadores reajam 
rapidamente às circunstâncias e possam planejar e dirigir melhor 
a produção. Com essas informações, associadas às mais recentes 
técnicas de perfuração e monitoração de reservatórios, esperamos ter 
condições de conseguir um aumento de 5 a 10% do volume total do 
petróleo extraído de reservatórios. Até o fim de 2009, planejamos 
adotar a tecnologia Smart Fields® em mais de 50 campos novos 
e maduros do mundo inteiro. 

MAIS PETRÓLEO NO UPSTREAM 14
COMBUSTÍVEL MAIS LIMPO PARA A ELETRICIDADE 17
NIGÉRIA 20
TRANSPORTE MAIS SUSTENTÁVEL 22
PRODUTOS MAIS LIMPOS 24
PEARL: CONVERSÃO DE GÁS EM LÍQUIDOS 25

www.shell.com/projects
• Nossos principais projetos em águas profundas
 •  Desenvolvendo as areias petrolíferas do Canadá

   www.shell.us/alaska
     • Em busca de petróleo e gás natural no Ártico

 O mar de Chukchi, Alasca

Centro de controle da tecnologia Smart  Fields® em Miri, Malásia
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PETRÓLEO NÃO CONVENCIONAL
As areias petrolíferas da província canadense de Alberta constituem 
o segundo maior recurso petrolífero do mundo depois da Arábia Saudita. 
Com apenas 2% desenvolvidos até o momento, é evidente que têm 
potencial para fornecer uma parcela maior da energia mundial nas 
próximas décadas. Para que esse potencial seja alcançado, é necessário 
reduzir os custos de construção e operação das areias petrolíferas, 
bem como seus impactos socioambientais, de modo a permitir a gestão 
responsável do efeito cumulativo do crescimento ulterior. Isto dependerá 
de maior aperfeiçoamento da tecnologia e da identificação de um ritmo 
de desenvolvimento sustentável para o mercado de trabalho de Alberta 
e das comunidades locais. 

Nossa primeira operação de areias petrolíferas envolvendo mineração, 
o Projeto Areias Petrolíferas de Athabasca (60% de participação da 
Shell), foi construído entre 1999 e 2003. O mercado de trabalho de 
Alberta já estava em contração, situação que desde então se agravou 
acentuadamente. Por isso, tivemos de trabalhar com afinco para conter 
os custos. A operação atual tem capacidade para produzir 155 mil 
barris de petróleo por dia, com custo operacional médio, em 2008, 
de US$38 por barril. Além disso, produzimos por volta de 25 mil barris 
diários (participação da Shell) a partir de algumas operações menores 
de areias petrolíferas in situ, que usam poços convencionais e calor para 
extrair o petróleo profundo demais para ser minerado. 

Segundo um estudo independente realizado para o Ministério 
de Recursos Naturais do Canadá, o petróleo oriundo de areias 
petrolíferas mineráveis emite em média cerca de 15% mais CO2 do que 
o petróleo refinado a partir do óleo convencional, quando a medição 
é feita “do poço às rodas” (incluindo, portanto, as emissões geradas 
quando motoristas utilizam o combustível). Estabelecemos a meta 
voluntária de reduzir à metade as emissões de gazes do efeito estufa 
(GEEs) de nossa operação atual até 2010, em relação ao desenho 
original do projeto. Estamos a caminho de cumprir esta meta graças 
a uma combinação de compra de compensações e aperfeiçoamentos 
operacionais no projeto. 

A mineração de areias petrolíferas requer grande volume de água, 
entretanto nossa retirada anual não chega a atingir 0,2% do fluxo 
anual médio do rio. Com a construção de maior número de operações 
de areias petrolíferas durante as próximas décadas, será cada vez mais 
importante tornar a produção menos intensiva em termos de gasto 
de água. Limitamos o volume de água doce que retiramos do rio 
e minimizamos a retirada de água nos períodos de fluxo fluvial baixo. 
Também reciclamos a água dos “resíduos” – mistura de areia, argila 
e água que sobra após a remoção do betume. Em 2008, concluímos 
a construção de um projeto piloto de quase US$100 milhões na 
mina, destinado a testar uma nova tecnologia para extração de mais 
água dos resíduos. Se for bem-sucedido, o projeto contribuirá para 
aumentar o volume de água que extraímos, retardar o crescimento de 
nossos tanques de resíduos (que, em 2008, cobriam cerca de 12 km2) 
e acelerar a recuperação do local da mina. Apoiamos o desenvolvimento 
de novas regulações sobre a restrição das retiradas cumulativas de água 
das operações de areias petrolíferas e a proteção do rio Athabasca durante 
períodos sensíveis de baixo fluxo. 

CONTROLANDO O RITMO DO DESENVOLVIMENTO 
O grande “boom” da construção em Alberta mais do que duplicou 
o custo de novos projetos em areias petrolíferas durante os últimos 
cinco anos. Diante dessa escalada de custos e das incertezas quanto ao 
novo regime fi scal, resolvemos reduzir o ritmo do nosso investimento 
em areias petrolíferas. 

Vamos concluir a atual expansão da mina de areias petrolíferas e upgrader 
de betume, cuja construção teve início no fi m de 2006. A produção deve 
começar a aumentar em 2010–2011, acrescentando 100 mil barris diários 
de capacidade (participação da Shell: até 60 mil barris diários). 

Entretanto, adiamos qualquer decisão sobre uma maior expansão da 
nossa mina. Temos autorizações para expandir a produção de betume em 
mais 215 mil barris diários, o que elevaria a capacidade total para 470 mil 
barris diários (participação da Shell: até 280 mil). Solicitamos igualmente 
aprovação para outros 300 mil barris diários de capacidade (participação 
da Shell: até 180 mil). 

A decisão de adiar agora faz sentido do ponto de vista comercial 
e poderia também contribuir para acalmar o mercado de mão-de-
obra qualifi cada em Alberta e dar mais tempo para que governos 
e comunidades se preparem para lidar com o futuro crescimento 
das areias petrolíferas na região. Em um prazo mais longo, mantemos 
nossa opinião de que o mundo precisará de areias petrolíferas e de 
que estas podem ser desenvolvidas de forma econômica, mesmo em 
um mundo com preços determinados para o CO2. Permanecemos 
decididos a operar nossos projetos de areias petrolíferas de forma 
econômica, social e ambientalmente responsável. 

 Caminhão na mina do rio Muskeg, Canadá
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Três vezes mais eletricidade até 2050, com emissões muito 
mais baixas: é este o desafio de longo prazo. Apesar da recessão, 
investimos para aumentar nossa produção de gás natural de queima 
mais limpa e manter a posição de liderança que ocupamos em gás 
natural liquefeito (GNL). 

MAIS GÁS NATURAL 
O gás natural é o combustível fóssil de queima mais limpa e um 
concorrente direto do carvão na geração de eletricidade. Uma central 
elétrica alimentada a gás natural emite em média metade do CO2 
de uma instalação moderna alimentada a carvão para produzir a mesma 
quantidade de eletricidade. E também gera muito menos poluição local. 

Em 2008 produzimos gás natural suficiente para fornecer eletricidade 
a quase 190 milhões de residências. Continuamos desenvolvendo uma 
série de projetos integrados de grande porte, que devem ampliar ainda 
mais nossa produção de gás natural. São projetos como Ormen Lange, 
ao largo da costa da Noruega, que suprirá sozinho 20% das necessidades 
de gás do Reino Unido; Sakhalin II, no qual nossa parcela fornecerá 
eletricidade suficiente para 6,5 milhões de residências (ver a página 19); 
e Qatargas 4, nossa joint venture com a Qatar Petroleum. Também em 
2008 assinamos um acordo preliminar para estabelecimento de uma 
joint venture destinada a acumular e comercializar gás natural no sul 
do Iraque. 

LÍDERES EM GÁS NATURAL LIQUEFEITO (GNL)
O resfriamento do gás natural até cerca de -160°C liquefaz 
e comprime o gás para 1/600 de seu volume original. Este GNL pode, 
então, ser enviado a custo baixo para locais tão distantes do campo 
de gás, que excluem a possibilidade de acesso por gasoduto. Quando 
o GNL chega a seu destino, o processo se inverte: o GNL é aquecido, 
volta se transformar em gás e é alimentado na grade local de gás natural. 
A tecnologia de GNL viabiliza o desenvolvimento de campos de gás 
remotos, permite que um maior número de países use gás natural de 
queima mais limpa (ver quadro) e dá aos usuários mais opções em 
termos de fornecedores de gás. 

Em março de 2009 detínhamos, direta ou indiretamente, 
a propriedade de cerca de 9% da capacidade mundial de 
GNL, ou seja, mais do que qualquer outra empresa de energia 
e o suficiente para satisfazer as necessidades de gás natural de 
aproximadamente 40 milhões de residências. Em 2008 e no início 
de 2009, aumentamos nossa capacidade em quase 25% em relação 
a 2007, com a entrada em atividade de Sakhalin II, na Rússia, 
(ver a página 19) e a quinta unidade de GNL do projeto Plataforma 
Noroeste na Austrália. Qatargas 4 e Woodside’s Pluto Train 1, também 
na Austrália (ambos em construção), acrescentarão idêntico volume 
de capacidade quando iniciarem a fase de produção. 

COMBUSTÍVEL MAIS LIMPO 
PARA A ELETRICIDADE
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www.shell.com/gp 
• Liderança em GNL e GTL 
 
www.shell.com/projects

GNL PARA ÍNDIA E CHINA 
Entre agora e 2050 espera-se que a China e a Índia acrescentem, cada 
uma, um volume de nova capacidade de geração de eletricidade superior 
ao total que os EUA têm em operação no momento. Ambos os países 
possuem grandes reservas de carvão e pouco gás natural doméstico, 
de modo que a importação de mais gás natural para permitir que 
Índia e China satisfaçam parte dessa demanda de eletricidade será 
fator importante no combate à poluição atmosférica local e na redução 
do ritmo acelerado do crescimento de suas emissões de CO2. O GNL faz 
parte da resposta. Em 2008, aumentamos as vendas de GNL e ampliamos 
nosso compromisso de abastecimento com os dois países. 

Na Índia, o terminal de GNL de Hazira – que entrou em atividade em 
2005 e no qual a Shell detém a maior participação acionária – é apenas 
a segunda instalação do país para recepção e regaseifi cação de GNL. 

Na China nós fi rmamos dois novos acordos de longo prazo em 2008 
para importação de GNL. O primeiro contou com a participação da Shell, 
além das companhias Qatargas e PetroChina, e se destina ao suprimento 
de 3 milhões de toneladas de GNL por ano à China, durante 25 anos, 
a partir do projeto de GNL Qatargas 4. A Shell e a PetroChina fecharam 
outro acordo para fornecimento de até 2 milhões de toneladas anuais 
de GNL à China durante 20 anos, sobretudo a partir das participações 
da Shell na Austrália ocidental. Juntos, esses acordos fornecerão gás 
natural sufi ciente para suprir as necessidades de eletricidade de mais 
de 20 milhões de lares chineses por ano. Participamos ainda da joint 
venture da Plataforma Ocidental na Austrália, que já fornece 3,3 milhões 
de toneladas anuais de GNL à China e, em maio de 2006, abasteceu 
a primeira carga de GNL da história da China. Outro projeto de GNL 
no qual temos participação acionária – o Tiga, na Malásia – deverá 
começar a fornecer 3 milhões de toneladas anuais de GNL à China, 
correrão longo de 2009. 

Terminal de Hazira, Índia
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“TIGHT GAS”
O gás “tight” (difícil de extrair) representa mais uma fonte 
de crescimento. Nesses campos é preciso perfurar tanto grandes 
poços horizontais quanto centenas de poços verticais estreitamente 
espaçados a fim de liberar o gás contido nos minúsculos poros da rocha. 
Nos últimos anos, avanços importantes nas técnicas de perfuração 
tornaram econômico um maior número desses projetos. Estamos 
aplicando essas novas técnicas no campo de Pinedale, nos EUA, 
e no campo de Changbei, na China. O projeto de Changbei atingiu, 
em 2008, nível de produção total de cerca de 50 mil barris de óleo 
equivalente por dia. Também em 2008, graças à compra da Duvernay 
Oil Corp., adquirimos produção e aumentamos significativamente 
a extensão do nosso território produtor de gás “tight” no oeste do 
Canadá.

METANO DE JAZIDAS DE CARVÃO
O gás natural (metano) é encontrado também em jazidas de carvão. 
A perfuração de poços diminui a pressão subterrânea e libera o metano 
ligado quimicamente ao carvão. Adquirimos os direitos de exploração de 
vários campos de metano de jazidas de carvão no Canadá, na Austrália, 
na China e na Alemanha. Em 2009, como parte de uma aliança mais 
abrangente com a Arrow Energy, fechamos um acordo para compra 
de 30% do território produtor de metano de jazidas de carvão dessa 
companhia em Queensland, na Austrália.  

GASEIFICAÇÃO DO CARVÃO
Quase 40% da eletricidade mundial provêm atualmente da queima 
de carvão. Na Índia e na China o carvão fornece perto de 80% da 
eletricidade, de modo que os potenciais benefícios de uma tecnologia 
de carvão mais limpa poderiam ser gigantescos. Os cientistas da Shell 
desenvolveram uma tecnologia patenteada de gaseificação de carvão que 
converte o carvão em um gás de síntese de queima mais limpa, o qual 
pode então ser utilizado na geração de eletricidade ou na fabricação de 
produtos químicos e fertilizantes. A gaseificação resulta em emissões 
mais baixas para a atmosfera local e um consumo de água menor do 
que as tecnologias de carvão convencionais. Além disso, o processo cria 
um fluxo de CO2 concentrado e de alta pressão que pode ser capturado 
e, futuramente, sequestrado no subsolo. Até o fim de 2008 havíamos 
vendido em todo o mundo 26 licenças para uso da nossa tecnologia 
de gaseificação do carvão, o que nos torna líderes no setor. 

ELETRICIDADE RENOVÁVEL  
A Shell desenvolve energia eólica há uma década. Em 2008, o projeto 
de energia eólica Mount Storm, em terra firme nos EUA (participação 
da Shell: 50%), com capacidade de 264 MW, entrou em atividade. 
Com o Mount Storm agora em plena operação, temos participação 
em projetos eólicos cuja capacidade total é de cerca de 1.100 MW 
(participação da Shell: 550 MW). Esta parcela é suficiente para 
fornecer eletricidade a quase 250 mil residências. Em 2008 nós 
nos retiramos do projeto eólico offshore London Array, no Reino 
Unido, devido a preocupações relativas ao custo e à viabilidade 
econômica do projeto. Somos também um dos investidores da joint 
venture AVANCIS, que trabalha com a avançada tecnologia solar 
de película fina.
 

Mount Storm, EUA
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CORRIB
No auge da produção, o projeto de gás natural de Corrib, 
na Irlanda,  suprirá até 60% das necessidades de gás natural do 
país, reduzindo a dependência do país em relação à importação. 
O projeto, que é operado pela Shell, trará gás natural de poços 
situados a 80 quilômetros da costa ocidental do país, em County Mayo, 
para processamento e inclusão na grade de gás nacional. As atividades de 
construção do projeto avançaram em 2008 e, até o fi m do ano, haviam sido 
concluídos cinco poços off shore, bem como mais de dois terços do terminal 
de gás em terra fi rme. Continuamos consultando as comunidades locais com 
o objetivo de aprofundar a compreensão do projeto, solucionar tantas das 
preocupações restantes quanto possível e desenvolver formas para permitir 
que o empreendimento benefi cie um maior número de membros 
da comunidade. 

O processo de aprovação de uma nova rota para a tubulação em 
terra fi rme é um exemplo importante. A rota foi mudada em função 
de preocupações de partes interessadas, segundo as quais a rota original 
passava perto demais de várias residências. Após consultas à comunidade, 
avaliações técnicas e ambientais, foi escolhida uma nova rota que duplicaria 
para 140 metros a distância entre a tubulação e as casas ocupadas situadas 
nas proximidades. A revisão formal do planejamento da nova rota encontra-
se em andamento. O processo permite que todas as partes interessadas 
participem e sejam ouvidas, incluindo quaisquer membros da comunidade 
que ainda se oponham à rota. 

A respeito de outra preocupação local relativa à segurança, limitamos 
a pressão máxima permissível para a tubulação em terra fi rme a menos 
da metade do que fora acordado inicialmente nas autorizações. 

 O projeto está benefi ciando a economia local. No fi m de 2008 mais 
de 900 pessoas, sendo quase a metade de County Mayo, estavam 
trabalhando nas obras do terminal de gás. Doze cidades locais serão 
conectadas à grade de gás natural pela primeira vez. No início de 2009 
o projeto lançou o Fundo de Desenvolvimento Erris de Gás Natural 
de Corrib, para apoiar atividades de investimentos sociais baseadas 
na comunidade durante todo o tempo de operação de Corrib.

SAKHALIN
Sakhalin II é uma gigantesca operação integrada de petróleo e gás natural 
liquefeito (GNL), na extremidade oriental da Rússia. Em 2008 deu início 
às atividades em suas instalações com vistas à produção de petróleo durante 
o ano inteiro. Em março de 2009 a produção de GNL passou a acrescentar 
cerca de 5% à capacidade mundial total de GNL. A Shell é proprietária de 
27,5% da Sakhalin Energy Investiment Company Ltd (SEIC), a companhia 
em joint venture que construiu e agora passa a operar o projeto. 

Em seu auge, o trabalho de construção envolveu 25 mil operários que 
construíram duas plataformas off shore e mais de 1.800 quilômetros 
de tubulações, a fábrica de GNL e o terminal de exportação. 

Os abrangentes esforços do projeto para atenuar seus impactos 
ambientais  e sociais prosseguiram durante a fase fi nal de construção 
e o início da atividade. O Western Gray Whales Advisory Panel (consultoria 
independente sobre as baleias cinzas ocidentais), integrado por peritos 
científi cos, continuou a prestar assessoria à SEIC. A companhia também 
manteve suporte ativo do Plano sobre as Minorias Indígenas de Sakhalin. 
Em 2009 os esforços da SEIC foram reconhecidos por seus pares no 
âmbito da indústria e a companhia conquistou um importante prêmio 
de desempenho durante a Conferência sobre Tecnologia Off shore de 2009, 
graças às realizações do projeto, inclusive sua performance ambiental, social 
e de segurança. Em 2008 Sakhalin II foi o ganhador do prêmio de Projeto 
do Ano, concedido pelo Ministério dos Recursos Ambientais da Rússia. 
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www.shell.com/gp
• Liderança em GNL e GTL 
• Atividades da Shell em energia eólica e solar 

 www.sakhalinenergy.com 

www.shell.com/corrib  

Dia aberto à visita da comunidade, Corrib, Irlanda

Plataforma Lunskoye-A, Sakhalin, Rússia
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As enormes reservas de petróleo e gás da Nigéria serão necessárias 
para ajudar a suprir a crescente demanda de energia do país e do 
mundo inteiro. Estamos trabalhando em estreita colaboração com 
o governo nigeriano a fim de contribuir para o reconhecimento 
do potencial energético do país e do apoio a seu desenvolvimento. 

A Nigéria passa por tempos difíceis. O país depende da indústria 
petrolífera para 95% dos lucros de sua exportação e 80% da receita 
do governo, porém, desde o início de 2006, defronta-se com uma queda 
na produção de energia. Isto acontece sobretudo devido à situação da 
segurança no Níger, a região produtora de petróleo do país, que obrigou 
as companhias de petróleo a reduzir ou suspender a produção, para 
proteger suas equipes e instalações. A queda dos preços do petróleo 
tornará as coisas ainda mais difíceis, acarretando uma redução da 
receita à disposição do governo para o desenvolvimento. 

A Nigéria é importante para nós. Estamos há mais de 50 anos no 
país, que é uma de nossas maiores fontes de produção de petróleo 
e gás. Apesar das dificuldades, estamos decididos a permanecer e ajudar 
o governo na expansão do setor energético. Apoiamos os esforços do 
governo nigeriano para levar paz e desenvolvimento ao delta do Níger. 

APOIANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nossas operações são uma importante fonte de emprego e receita para 
o governo. Juntos, o governo e a empresa petrolífera nacional recebem 
cerca de 95% da receita pós-custos gerada pelo petróleo e pelo gás 
que a joint venture operada pela SPDC produz em terra firme no delta. 
Ao todo, pagamos ao governo nigeriano US$4,1 bilhões (participação 
da Shell) em direitos de exploração e impostos em 2008. 

Nesse mesmo ano, as empresas operadas pela Shell concederam 
a companhias nigerianas mais de 90% de seus contratos na Nigéria 
(com valor superior a US$900 milhões).

Continuamos trabalhando em estreita colaboração com a Comissão 
de Desenvolvimento do Delta do Níger, o órgão governamental 
encarregado de coordenar os esforços de desenvolvimento no delta 
do rio. Em 2008, os empreendimentos que controlamos contribuíram 
com US$158,2 milhões (parcela da Shell: US$56,8 milhões) para 
a comissão, conforme determina a lei.

Além disso, a joint venture operada pela SPDC investiu US$84 milhões 
(parcela da Shell: US$25,2 milhões) em seus próprios programas de 
desenvolvimento comunitário. Em 2006 a SPDE adotou Memorandos 
Globais de Entendimento (GMOUs, na sigla em inglês) para promover 
seu engajamento com comunidades e a eficiência desses programas. 
Com os GMOUs, a joint venture operada pela SPDC proporciona às 
comunidades um financiamento seguro de vários anos para projetos de 
desenvolvimento e acesso a peritos. As comunidades, reunidas em grupos, 
decidem como gastar o dinheiro. Até o fim de 2008 a joint venture 
já financiara um total de 80 projetos aplicando o modelo GMOU. 
Em março de 2008, por exemplo, um grupo usou o processo GMOU 
para estabelecer um esquema de microfinanciamento e treinamento 
empresarial destinado principalmente a mulheres que trabalham nos 
mercados locais. Até o fim de 2008 mais de 150 mulheres já haviam 
recebido suporte do programa, com empréstimos totalizando cerca 
de US$130 mil. 

DESAFIOS DE SEGURANÇA 
A situação da segurança no delta do Níger permaneceu tensa, 
embora tenha melhorado no delta ocidental, onde reiniciamos 
a produção em 26 locais cujas atividades haviam sido suspensas 
devido à violência. Mas no delta oriental e ao longo da costa 
a situação se agravou. O navio-plataforma flutuante de produção, 
estocagem e transferência (FPSO), operado pela Shell no campo 
de Bonga, foi atacado em junho de 2008 – a primeira vez na qual 
o alvo dos militantes foi uma operação offshore em águas profundas. 
Em novembro, a SPDC suspendeu temporariamente as atividades 
da fábrica de gás de Soku a fim de reparar os danos decorrentes dos 
incêndios e derrames provocados por gangues criminosas durante 
o roubo de condensado das tubulações. Soku fornece 40% do total 
do gás usado pela Nigeria Liquefied Natural Gas Company (NLNG), 
empresa nigeriana de GNL. Devido às condições de segurança, os níveis 
médios de produção de petróleo e gás natural em terra firme em 2008 
foram inferiores aos de 2007 e corresponderam a cerca de metade dos 
níveis atingidos em 2005, antes do início dos atuais distúrbios. 

FINANCIAMENTO E QUEIMA CONTÍNUA
Desde 2000, a joint venture operada pela SPDC gastou cerca de 
US$3 bilhões em projetos destinados a capturar e utilizar gás natural 
associado (o gás que é extraído juntamente com o petróleo durante 
a produção). Entre 2002 e 2008, esses projetos reduziram a queima 
do gás associado em mais de 30%. Incluído o impacto da redução 
da produção devido à situação da segurança, a queima da joint 
venture foi reduzida em aproximadamente 60%. 

NIGÉRIA

 PRINCIPAIS ATIVIDADES DA SHELL NA NIGÉRIA  

The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC) 
•  Opera a maior joint venture de petróleo e gás da Nigéria em nome 

da empresa estatal Nigerian National Petroleum Corporation (55%), 
Shell (30%), Total (10%) e Agip (5%).

•  Em plena operação, a joint venture produz cerca de 40% do petróleo 
do país a partir de mais de mil poços em terra no delta do Níger, uma 
área quase do tamanho da Inglaterra. Desde a primavera de 2006, cerca 
de 50% de sua produção permaneceram suspensos devido a problemas de 
segurança. 

Shell Nigeria Exploration & Production Company Ltd (SNEPCO)
•  Opera e detém uma parcela de 55% do campo de petróleo offshore de 

Bonga, o primeiro projeto em águas profundas da Nigéria, bem como 
parte do campo de Erha. 

Nigeria Liquefied Natural Gas Company Ltd (NLNG) 
•  Joint venture (Shell 26%) que representava, no fim de 2008, mais 

de 10% da capacidade de GNL do mundo.
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 O PROJETO INTEGRADO DE GÁS E ELETRICIDADE DE AFAM 
Em outubro de 2008 a SPDC deu início às atividades da central elétrica 
Afam VI, com capacidade de 650 MW – alimentada a gás e situada no 
delta ocidental do Níger. A central usa o gás natural fornecido pela 
recém-concluída fábrica de gás de Okoloma, parte da joint venture 
operada pela SPDC. A construção do projeto levou três anos e, em seu 
auge, empregou três mil operários locais. Quando estiver operando com 
capacidade total, prevista para meados de 2009, a central terá condições 
de fornecer à Power Holding Company of Nigeria (PHCN) eletricidade 
equivalente a cerca de 20% da atual produção de eletricidade do país – 
o que representa para os consumidores uma alternativa mais limpa 
e confiável para os geradores movidos a diesel e à gasolina amplamente 
usados no momento. O projeto inclui ainda o suprimento e a instalação 
de equipamentos para efetuar, pela primeira vez, a conexão à rede de 
eletricidade de 16 comunidades locais próximas à central. 

Para cumprirmos nosso compromisso de pôr fim à totalidade da 
queima contínua restante na Nigéria, serão necessários projetos que 
custarão outros US$3 bilhões ou mais. O trabalho relativo a esses 
projetos prosseguiu em 2008 nos casos em que houve disponibilidade 
de financiamento e acesso seguro. 

Foi alcançado algum progresso na obtenção de financiamento de curto 
prazo para as operações da joint venture. Os parceiros financiam a joint 
venture com base em sua respectiva parcela de propriedade. Como 
a empresa estatal NNPC detém 55%, o financiamento da joint venture 
depende essencialmente da capacidade do governo para cobrir essa 
participação. Em 2008 e início de 2009, a Shell e os outros parceiros 
internacionais concordaram em conceder empréstimos consideráveis 
(sob a forma de empréstimos-ponte e Acordos de Transporte Contábil 
Modificados) à NNPC. O dinheiro deverá ser usado na conclusão 
de importantes projetos que a joint venture tem em andamento, 
no empreendimento de reparos essenciais de equipamentos e no 
prosseguimento de alguns dos projetos de captura e fornecimento 
de gás necessários à conclusão do programa de “extinção das chamas” 
da joint venture. Ainda se faz necessária uma solução de longo prazo 
para o problema do financiamento.

A SPDC reduziu seu pessoal em 2008 devido à queda da produção 
e à insuficiência de financiamento da parte dos parceiros. 

LIMPEZA DE DERRAMES
Apesar da situação da segurança, o programa da SPDC para 
limpeza de derrames antigos (anteriores a 2005) prosseguiu. 
Em 2008, a empresa completou a limpeza e os reparos de mais 
sete locais. Até o fim do ano haviam sido concluídos os trabalhos 
em 68 dos 74 locais de derrames antigos restantes. Entre 2003 e o fim 
de 2005 a SPDC reduziu acentuadamente seus derrames operacionais 
graças a melhorias no monitoramento e na manutenção dos oleodutos. 
Infelizmente o progresso perdeu o ímpeto depois disso, em função 
de efeitos dos problemas de segurança e financiamento. Em 2008 foi 
alcançado certo grau de avanço operacional a despeito da situação da 
segurança. Os derrames operacionais em áreas às quais a joint venture 
teve acesso (e, portanto, onde havia disponibilidade de informações 
confiáveis) apresentaram níveis inferiores aos dos dois anos anteriores. 
Sempre que a SPDC foi obrigada a se retirar devido aos atuais problemas 
de segurança, a empresa fechou por completo as instalações de produção 
para limitar o dano decorrente de derrames caso os locais venham 
a ser depredados. Infelizmente, os derrames causados por sabotagem 
continuaram sendo um problema grave e seu volume voltou a aumentar 
em 2008 pelo quarto ano consecutivo (ver a página 31).
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www.shell.com/nigeria

O QUE DIZEM OS OUTROS 
“Sou membro de um comitê que representa 16 comunidades. A Shell está fazendo o que combinamos 
no GMOU e o resultado é que estamos construindo uma sede para a prefeitura, um sistema de 
abastecimento de água e uma escola. Tivemos problemas em ocasiões passadas mas agora a Shell 
está fazendo o que esperamos dela. Nossas comunidades precisam de amenidades sociais e a Shell 
está se esforçando. Meu conselho agora seria para a Shell capacitar os jovens, dar-lhes oportunidades 
de adquirir habilidades que os ajudem a encontrar empregos úteis e os motivem, para que deixem 
de interromper as operações da Shell. E a Shell deve capacitar também os governantes tradicionais, 
comitês de desenvolvimento comunitário e líderes da juventude, que sempre estão presentes quando 
surgem problemas, a fim de ajudá-los a responder com eficiência ainda maior.” 

Richard Nwulu         PRESIDENTE DO COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE AFAMNTA  

Estação transformadora na central elétrica de Afam, Nigéria
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Estamos ajudando mais clientes a usar menos energia e reduzir suas 
emissões ao dirigir.

INCENTIVANDO ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL 
Os combustíveis de nossa fórmula Shell Fuel Economy contêm 
misturas de aditivos avançados e agentes de limpeza que ajudam os 
motoristas a obter maior eficiência no uso do combustível. Lançamos 
os combustíveis Shell Fuel Economy em mais três países em 2008 e, 
até o fim do ano, os produtos estavam disponíveis como as principais 
gasolinas da Shell em 21 países e os principais tipos de diesel em nove 
deles, incluindo Índia e Ilhas Maurício, ajudando mais de um milhão 
de motoristas a poupar combustível. Continuaremos implementando 
e atualizando nossa principal grade de combustíveis com a marca 
Shell FuelSave. 

Quando esses combustíveis se somam a novos hábitos de direção 
os resultados são impressionantes, como demonstram os dois anos 
do nosso Shell FuelSave Challenge (Desafio Shell de Economia de 
Combustível). Os participantes do desafio dirigiram durante um 
mês aplicando técnicas-padrão e o combustível de um concorrente. 
Em seguida, foram treinados por instrutores no uso das dicas de 
Shell FuelSave e as aplicaram ao longo do mês seguinte, ao mesmo 
tempo que passavam a usar combustíveis da fórmula Shell Fuel Economy. 
Como resultado, aproximadamente 40% dos participantes obtiveram 
uma melhora de mais de 5% em sua economia de combustível e quase 
um terço deles melhorou em mais de 10%. Treinamos mais de 2.200 
motoristas em dez países da Ásia e da Europa desde o lançamento do 
programa em 2007 e temos intenção de ampliá-lo ainda mais em 2009. 

POLUIÇÃO DO AR LOCAL 
As atuais e mais rigorosas normas relativas a combustíveis e veículos, 
somadas aos investimentos em tecnologia, continuarão reduzindo 
o volume de poluentes locais emitidos pelos veículos. Isto trará uma 
contribuição importante para a redução do smog, mistura de nevoeiro 
e fumaça, sobretudo nas cidades de crescimento acelerado no mundo 

em desenvolvimento. No início dos anos 1990 fomos uma das primeiras 
empresas a produzir diesel com baixo teor de enxofre em escala comercial 
(na Suécia). Investimos mais de US$1 bilhão em nossas refinarias nos 
últimos dez anos, para produzir combustíveis com níveis mais baixos 
de enxofre do que os exigidos por muitos governos e motores modernos. 
Os níveis de enxofre dos combustíveis que vendemos atualmente variam 
conforme o produto disponível a partir de refinarias locais. Tais diferenças 
irão se tornar menos acentuadas à medida que um maior número de 
governos de países em desenvolvimento, muitas vezes os proprietários 
das principais refinarias locais, passa a ter condições de arcar com os 
custos da desulfurização. Continuamos trabalhando com governos para 
promover a introdução de combustíveis de baixo teor de enxofre e dos 
modernos motores necessários ao aproveitamento dos benefícios desses 
combustíveis. 

DO ABASTECIMENTO AO PLUG-IN
Em 2050 os veículos do mundo estarão funcionando à base de 
combustíveis líquidos ou eletricidade? A resposta mais provável é: 
um grande volume de ambos. Com a previsão do acréscimo de mais de 
um bilhão de veículos em circulação (mais que o dobro do total atual), 
haverá espaço para e necessidade de diversifi car as fontes de energia para 
o transporte. O cenário “Blueprints”, por exemplo, prevê que os motores 
de combustão interna, que queimam combustíveis líquidos (gasolina, diesel 
e biocombustíveis), continuarão suprindo a maior parte da energia para 
o transporte em 2050. Nesse cenário os veículos híbridos plug-in, totalmente 
elétricos e movidos a hidrogênio, eventualmente superam as barreiras 
técnicas e de custo que os limitam atualmente e começam a ser deslanchados 
após 2020. É possível que combinações variadas de combustíveis e veículos 
sejam adotadas em regiões diferentes, conforme as condições locais. 

Os fabricantes de motores e veículos terão uma função decisiva 
a desempenhar na criação desse futuro mais diversifi cado para 
o transporte. De nossa parte, estamos trabalhando em fórmulas 
de gasolina e diesel necessárias para as futuras gerações de motores 
avançados de combustão interna, com parceiros como Ferrari 
e Volkswagen. Trabalhamos também em biocombustíveis avançados 
(ver ao lado). E temos seis postos experimentais de reabastecimento 
para veículos movidos a células de hidrogênio na Ásia, Europa 
e América do Norte. 

TRANSPORTE MAIS 
SUSTENTÁVEL 

 Rush -hour traffi  c in Bangkok, Th ailand

Posto de serviço da Shell, Canadá
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SUPRINDO OS BIOCOMBUSTÍVEIS ATUAIS DE MANEIRA MAIS SUSTENTÁVEL
Tornamo-nos um dos maiores distribuidores mundiais de biocombustíveis, 
sobretudo em cumprimento dos requisitos de um crescente número de governos, 
que determinam a inclusão de uma determinada parcela de biocombustíveis 
nos combustíveis para o transporte. Recorremos a cerca de 100 fornecedores no 
mundo inteiro e eles, por sua vez, dependem de uma grande rede de produtores 
agrícolas, processadores e negociantes. Em setembro de 2007, adotamos uma 
política de suprimento sustentável para nos ajudar a fornecer esses combustíveis 
de forma responsável. Fazem parte dessa política medidas de proteção de 
natureza ambiental e social. Elas requerem que os fornecedores, por exemplo, 
garantam que a produção não esteja sendo feita em áreas de alta biodiversidade 
nem seja reconhecidamente associada à violação de direitos humanos. Estamos 
incorporando gradativamente tais medidas de proteção aos contratos, por ocasião 
de sua assinatura ou renovação. Trabalhamos, igualmente, com fornecedores de 
modo a estabelecer o compromisso e as habilidades necessárias ao cumprimento 
total desses requisitos. Até o fim de 2008 mais de 50% dos nossos volumes 
provinham de fornecedores que haviam concordado com todas essas medidas 
de proteção (ver gráfico). Demos início a um programa global de garantias, que 
incluirá medidas destinadas a fomentar a capacidade dos fornecedores e também 
verificações, realizadas por auditores externos independentes, do desempenho 
em sustentabilidade de determinadas cadeias de abastecimento. Defendemos 
padrões internacionais de suprimento sustentável e participamos de iniciativas 
voluntárias, como a Mesa Redonda sobre Biocombustíveis Sustentáveis, com 
a finalidade de elaborar diretrizes para a indústria e elevar os padrões ao longo 
dessa complexa cadeia de suprimento.

TROCA DE ÓLEO
Graças às novas tecnologias e a seus avançados aditivos redutores de atrito, 
nossos lubrificantes de primeira qualidade para motores podem ajudar carros, 
ônibus e caminhões a consumir menos combustível. Por exemplo, em 2008, 
o fabricante de caminhões Daimler estabeleceu o recorde mundial Guinness 
para o caminhão de 40 toneladas com maior eficiência de combustível, 
usando o novo lubrificante para motores de alto desempenho da Shell, 
o Rimula R6 LME, e o New Shell Diesel. Também estamos voluntariamente 
eliminando os lubrificantes de menor eficiência energética de nosso mix 
global de lubrificantes para motores. Assim, os clientes são incentivados 
a comprar lubrificantes com maior eficiência energética que os ajudam 
a melhorar a quilometragem e a reduzir as emissões de CO2 de seus veículos. 

BIOCOMBUSTÍVEIS
Atualmente os biocombustíveis fornecem 1% do total de combustíveis 
para transporte rodoviário no planeta. Petróleo e gasolina suprem quase 
todo o resto. Acreditamos que os biocombustíveis poderiam crescer 
e atingir até 7% a 10% do mix de combustíveis dentro de algumas 
décadas. Por essa razão, como eles têm condições de permitir reduções 
consideráveis nas emissões de CO2 e se encaixam muito bem em nosso 
negócio, os biocombustíveis para o transporte irão se tornar cada vez 
mais prioritários para nosso consumo de energia renovável.

Encaramos com seriedade nossa decisão de criar um relevante negócio 
de biocombustíveis. Isto envolve tanto o desenvolvimento de nossa 
capacidade em biocombustíveis sustentáveis da geração atual, quanto 
o investimento em tecnologias que, caso sejam comercialmente 
viáveis, poderiam contribuir para a superação dos obstáculos no 
uso de biocombustíveis mais avançados em larga escala. 

O desenvolvimento de nossa capacidade em biocombustíveis existentes 
hoje nos ajudará a cumprir as atuais determinações governamentais 
e desenvolver o know-how e a liderança de mercado necessários para permitir a 
introdução de combustíveis mais avançados. A fim de contribuir para 
o fornecimento responsável dos biocombustíveis existentes atualmente, 

incorporamos garantias de natureza social e ambiental aos contratos que 
firmamos com nossos fornecedores de biocombustíveis, ao mesmo tempo 
que trabalhamos para elevar os padrões das fontes em toda a indústria (ver 
quadro). Como parte de nosso trabalho de argumentação (ver a página 13), 
incentivamos o estabelecimento de políticas governamentais que promovam 
os biocombustíveis atuais mais sustentáveis e com níveis de emissão 
de CO2 mais baixos, em lugar do simples estabelecimento de metas para 
o total de biocombustíveis vendido. O etanol da cana-de-açúcar brasileira, 
por exemplo, já tem condições de reduzir as emissões de CO2 em até 90%, 
em uma base “do poço às rodas” em comparação com a gasolina. 

Os biocombustíveis avançados, fabricados a partir de coisas como palha 
e algas, não competem com alimentos nem ameaçam as florestas tropicais. 
E, ao contrário de algumas das fontes atuais, como o etanol à base de 
milho, podem acarretar importantes economias de CO2 “do poço às rodas” 
em comparação com a gasolina ou o diesel. Em 2008 aumentamos para 
50% nossa participação na companhia canadense Iogen Energy, que utiliza 
enzimas para transformar palha em etanol, o qual pode ser misturado 
à gasolina. Tal como a cana-de-açúcar brasileira, a tecnologia da Iogen 
proporciona reduções de até 90% na emissão de CO2 “do poço às rodas” 
em comparação com o diesel ou a gasolina convencionais. No início de 2009, 
intensificamos nossa colaboração com a empresa de tecnologia Codexis para 
desenvolver melhores enzimas para uso em biocombustíveis avançados e, como 
parte desse acordo, a Codexis trabalhará em estreita colaboração com a Iogen. 

Trabalhamos também com a Codexis e a Virent no desenvolvimento 
de opções para converter diretamente biomassa em combustíveis 
semelhantes à gasolina e ao diesel. E por intermédio de uma joint 
venture denominada Cellana, no Havaí, prosseguiu o trabalho de 
transformação de algas marinhas em insumo para biocombustíveis.

Além disso participamos juntamente com seis instituições acadêmicas, 
incluindo universidades na China e no Brasil, de um trabalho que se 
refere tanto a biocombustíveis avançados quanto a melhores opções 
para a produção dos biocombustíveis atuais.
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www.shell.com/fuels
• Combustíveis mais limpos para o transporte de hoje
• Suprimento sustentável dos biocombustíveis atuais
•  Trabalhando em biocombustíveis avançados
• Relatório de biocombustíveis da Shell

Plenamente adotadas  
Parcialmente adotadas 
  Medidas de proteção ainda não adotadas

Fonte: Registros internos da Shell

 FORNECEDORES DE BIOCOMBUSTÍVEIS ADOTARAM FORMALMENTE AS MEDIDAS 
DA SHELL PARA GARANTIA DA SUSTENTABILIDADE 
% do nosso volume total 

56%

25%

19%
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A recessão não reduziu o ritmo de nossos esforços para desenvolver 
e comercializar produtos que proporcionem a nossos clientes 
industriais e empresariais uma melhor performance ambiental 
e social. 

 LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
Nossos lubrificantes industriais avançados podem contribuir para 
um menor consumo de energia pela maquinaria. Em 2008, lançamos 
o lubrificante Shell Tellus ® EE (Eficiência Energética), concebido 
para aumentar a eficiência energética de equipamentos hidráulicos. 
Sua tecnologia de aditivo patenteada reduz a fricção, permitindo 
que os sistemas hidráulicos se movimentem com menor resistência e, 
portanto, menores perdas de energia. No uso experimental por clientes, 
as máquinas com o lubrificante Shell Tellus ® EE usaram 8% menos 
energia do que aquelas lubrificadas com óleos minerais convencionais. 

COMBUSTÍVEIS INDUSTRIAIS 
Desenvolvemos para nossos clientes industriais diversos 
combustíveis que podem ajudá-los a melhorar sua performance 
ambiental. Um exemplo é o Fuel Oil Plus, queimado em caldeiras, 
fornos e outros equipamentos industriais de fábricas para gerar calor 
ou vapor. Comparado com o óleo combustível padrão, o Fuel Oil Plus 
pode reduzir as emissões de particulados em até 80% e o consumo 
de combustível em até 3%. 

 PAVIMENTAÇÃO
Em 2008 lançamos o Shell Floraphalte, nosso primeiro binder 
(aglutinante) de asfalto fabricado quase inteiramente com ingredientes 
de base vegetal. O binder (aglutinante) é uma cola que mantém unidas 
as pedrinhas (agregado) que compõem a superfície pavimentada. 
O Shell Floraphalte pode ser usado para pavimentação leve como em 
campos desportivos e pistas para ciclistas. É misturado a temperaturas 
até 40°C mais baixas que o asfalto tradicional, reduzindo o consumo de 
energia e as emissões de CO2 em aproximadamente um quinto durante 
a mistura do asfalto. 

Oferecemos ainda o Shell Instapave Systems, uma alternativa 
duradoura e de preço mais acessível para estradas de cascalho ou concreto 
nos países em desenvolvimento. Em 2009, faremos um ensaio conjunto 
do Instapave com a Agência Nacional de Desenvolvimento de Rodovias 
Rurais e o Instituto Nacional de Tecnologia da Índia, com o propósito 
de demonstrar como o Instapave pode ser usado para melhorar o acesso 
rodoviário em zonas rurais. Produzimos também a Shell WAM Foam 
Solution, que pode ser aplicada a temperaturas mais baixas que o asfalto 
tradicional para pavimentar estradas, reduzindo energia e emissões de 
CO2 em mais de 30% durante a mistura do asfalto. 

PRODUTOS QUÍMICOS
Nossos produtos químicos ajudam os maiores fabricantes a criar 
produtos de uso diário que poupam energia. Por exemplo, produzimos 
ingredientes essenciais de detergentes que limpam roupas com a água 
a temperaturas mais baixas, bem como para os plásticos usados em 
peças mais leves de automóveis. Nossos produtos são usados também 
na fabricação de materiais de isolamento para edifícios. 

NOVOS USOS DO ENXOFRE
Remover um maior volume de enxofre da gasolina e do diesel é uma 
maneira importante de reduzir a poluição atmosférica local gerada 
pelos veículos. No entanto, isso acarreta a disponibilidade de mais 
enxofre do que os mercados precisam para fi nalidades tradicionais, 
como a fabricação de fertilizantes e produtos químicos. Por esta razão, 
a Shell Sulphur Solutions, criada em 2007, está buscando novas opções 
lucrativas e inofensivas ao ambiente para o uso desse excesso de enxofre 
e desenvolveu, por exemplo, uma tecnologia de fabricação de concreto 
que usa enxofre, a Shell Th iocreteTM. Esta tecnologia pode ser produzida 
sem água e evita grande parte do CO2 emitido durante a fabricação do 
cimento Portland tradicional. O lançamento dos produtos feitos com 
a Shell Th iocrete no mercado está previsto para 2009. A Shell Sulphur 
Solutions descobriu também uma nova maneira de adicionar enxofre 
ao asfalto (Shell Th iopaveTM) a fi m de criar estradas mais duráveis que 
permitam a pavimentação a temperaturas mais baixas, poupando energia 
e emissões de CO2. Um teste bem-sucedido da Shell Th iopave foi feito no 
fi m de 2008 e, graças a ele, a tecnologia está sendo considerada para uso 
em escala comercial na pavimentação de estradas para os Jogos Olímpicos 
de Inverno de Vancouver, em 2010. Uma tecnologia de fertilizantes 
enriquecidos com enxofre, a Shell Th iogroTM, já está sendo usada 
comercialmente. 
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www.shell.com/businesssolutions
• Produtos mais limpos de nosso negócio de betume
• Produzindo melhores lubrificantes
• Criando produtos químicos inovadores

 

Grãos de enxofre recuperado



O projeto Pearl, no Qatar, inclui a construção da maior instalação 
mundial de conversão de gás em líquidos (GTL) e o desenvolvimento 
de parte de um grande campo offshore de gás natural. 

O projeto Pearl GTL deve produzir 140 mil barris diários de produtos 
GTL: combustíveis com baixo teor de enxofre, óleos base de alta 
qualidade para fabricação de lubrificantes e insumos químicos. Está 
prevista também a produção de 120 mil barris diários de líquidos 
de gás natural e etano. 

O projeto tem 100% de financiamento da Shell segundo um acordo 
de desenvolvimento e compartilhamento de produção firmado com 
o governo do Qatar. A construção, iniciada em 2006, deverá ser 
concluída no fim de 2010. 

Este projeto é um dos nossos maiores investimentos integrados. 
Com mais de 40 mil operários, a instalação de GTL é também 
uma das maiores instalações em construção atualmente no planeta. 

O desenvolvimento sustentável fez parte do projeto desde o início. 

Logo nos primeiros estágios, incluímos um consultor especializado 
em desenvolvimento sustentável. A equipe do projeto contribuiu com 
a experiência prática adquirida em outros projetos de grande porte, como 
o projeto de gás offshore de Malampaya, nas Filipinas, e Sakhalin II, 
na Rússia. Isto ajudou a assegurar que fatores ambientais e sociais fossem 
levados em conta durante a etapa de tomada de decisões sobre o desenho 
técnico e as condições comerciais do projeto. 

As principais questões de sustentabilidade e oportunidades relativas 
ao projeto foram identificadas na avaliação dos impactos ambientais, 
sociais e sobre a saúde, realizada durante a fase de desenvolvimento. 
Também foram incluídos temas como eficiência energética (e portanto 
emissões de CO2), uso de água, segurança e bem-estar dos operários da 
construção, além da formação de conhecimento no Qatar. 

ENERGIA E ÁGUA
O desenho da instalação tem uma série de características destinadas 
a poupar energia, como o uso do vapor residual para alimentar 
compressores na unidade de separação do ar e para gerar parte da 
eletricidade da instalação. Continuamos em busca de opções para 
reduzir ainda mais o uso de energia e as emissões de CO2. 

A instalação de GTL produzirá no mínimo tanta água quanto 
produtos GTL, especialmente por meio da reação química que 
constitui o primeiro passo na conversão do gás natural em produtos 
GTL. A água será purificada em grau tão elevado que poderá ser 
reutilizada pela instalação, por exemplo, para produção de vapor 
e água de resfriamento. Dessa forma, a instalação não irá retirar 
água doce dessa região predominantemente árida. 

BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES
Nosso enfoque de bem-estar e segurança dos trabalhadores foi 
apresentado como parte do plano de performance social do projeto, 
que inclui medidas concretas para lidar com os desafios específicos 
do projeto nessa área. Um dos desafios é o fato de que a maior parte 
da força de trabalho é composta por operários estrangeiros temporários, 
que permanecem afastados de suas famílias durante longos períodos. 
Por isso, criamos a Pearl Village, onde reside a maioria dos trabalhadores, 
para que fosse uma comunidade e não apenas um setor habitacional. 
A vila tem um prefeito, responsável pela organização de eventos 
comunitários – mais de 80 por mês – usando áreas para prática de 
futebol, críquete, beisebol e basquete, além de sessões no cinema ao 
ar livre, com capacidade para 750 lugares. Mais de 70 orientadores 

voluntários, apoiados por um psicólogo, permanecem disponíveis 
para lidar com questões pessoais e aconselhar os trabalhadores. 

Um segundo desafio é o fato de que o “boom” da construção na região 
dificultou a atração de operários qualificados. Assim, antes do início 
da construção nós nos reunimos com os dirigentes das empresas de 
contratados para elaborar em conjunto um manifesto sobre bem-estar, 
treinamento e segurança dos trabalhadores. Até meados de 2008, esses 
dirigentes haviam feito quatro visitas de um dia inteiro ao local para 
demonstrar seu comprometimento pessoal com a declaração e enfatizar 
a importância que conferem à segurança e ao bem-estar de seus 
empregados. 

PROMOVENDO CONHECIMENTOS TÉCNICOS NO QATAR 
Estabelecemos um programa de pesquisa de dez anos, com investimentos 
de US$100 milhões, no Parque de Ciência e Tecnologia do Qatar. 
O trabalho do programa se concentra em encontrar as melhores 
formas de utilizar os recursos naturais do país. Na Universidade 
do Qatar financiamos um departamento acadêmico na área de 
desenvolvimento sustentável. Além disso, lançamos o Intilaqaah, 
uma versão árabe do LiveWIRE, o programa internacional da Shell 
para desenvolvimento de habilidades empresariais entre os jovens. 
Trabalhamos em estreita colaboração com um comitê que orienta nosso 
enfoque de desenvolvimento sustentável no Qatar, e do qual fazem parte 
altos representantes da Qatar Petroleum e de ministérios do governo. 

PEARL: CONVERSÃO DE GÁS 
EM LÍQUIDOS
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM 
PROJETOS
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Soldagem no projeto Pearl GTL, Qatar
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NOSSOS 
VIZINHOS

OPERAÇÕES 
RESPONSÁVEIS 

Neste período econômico difícil, nosso sucesso comercial depende 
mais do que nunca da conquista e da manutenção da confiança de 
nossos vizinhos.

Sem essa confiança não teremos condições de executar os novos, grandes 
e complexos projetos de que nossa estratégia precisa, nem alcançar um 
desempenho de primeiro quartil em nossas instalações. 

Confiança depende de relacionamento. E os relacionamentos 
somente se consolidam com o tempo: dando ouvidos aos numerosos 
e diversificados pontos de vista de uma comunidade; respondendo às 
preocupações que são importantes para nossos vizinhos; cumprindo 
nossas promessas e trabalhando com as comunidades para gerar 
benefícios locais. 

Temos na totalidade da empresa uma abordagem estruturada de dar 
atenção ao que dizem nossos vizinhos, trabalhar em colaboração com 
eles para reduzir os impactos negativos de nossas operações e produzir 
benefícios locais, bem como para desenvolver as habilidades de nossa 
equipe nessa área. 

Em todas as nossas refinarias e fábricas químicas, assim como em todas 
as operações de upstream, nas quais os impactos sobre a comunidade 
podem ser elevados, foram implantados planos de performance social. 
A equipe dessas instalações trabalha com os stakeholders locais na 
implementação de tais planos. Em nossas principais refinarias e fábricas 
químicas, a implementação desses planos é submetida a uma revisão feita 
por equipes com experiência em performance social cada três a quatro 
anos. Além disso realizamos revisões de performance social nos depósitos 
do nosso negócio de distribuição (onde gasolina, diesel e outros produtos 
são armazenados antes da entrega aos clientes). 

Na Unidade de Performance Social central e em nossos negócios, 
profissionais especializados em performance social dão suporte 
a pessoas em posições-chave, como gerentes de refinaria ou líderes 
dos principais projetos. Entre 2006 e 2008, equipes gerenciais de 
todas as refinarias e fábricas químicas que operamos, com exceção 
de três, receberam orientação de profissionais experientes através do 
plano e processo de revisão de nossa performance social. Além disso 
conferimos à performance social um papel mais destacado em nossa 
Academia de Projetos.

Trabalhamos em estreita cooperação com peritos externos por 
intermédio de uma série de colaborações estratégicas. No Alasca, 
por exemplo, a Living Earth Foundation, uma organização não 
governamental (ONG) com a qual trabalhamos há muitos anos, 
está estabelecendo uma rede de diálogo baseada na comunidade 
e denominada “a grande conversa”. Trata-se de um recurso para 
que as comunidades próximas a nossas atividades planejadas de 
exploração no mar de Beaufort discutam entre si questões associadas 
ao desenvolvimento de petróleo e gás, suas prioridades e o caminho 
para o futuro. 

Continuamos aprendendo nessa área e refinando nossa abordagem. 
No momento trabalhamos no aprimoramento da avaliação de riscos 
sociais em nosso processo de devida diligência para compreendermos 
melhor esses riscos no contexto dos projetos que adquirimos. Estamos 
igualmente concentrados na plena implementação de mudanças 
em nosso processo de desenvolvimento de projetos, para permitir 
que as equipes dos projetos dêem início à performance social logo 
nos primeiros estágios dos novos projetos e disponham do tempo 
necessário para estabelecer relacionamentos. 

PROSSEGUIMOS NOS ESFORÇOS PARA 
MELHORAR NOSSA PERFORMANCE AMBIENTAL, 
SOCIAL E DE SEGURANÇA. TANTO A CURTO 
QUANTO A LONGO PRAZO, SEM ELES NÃO 
PODEMOS APLICAR NOSSA ESTRATÉGIA. 



Relatório de Sustentabilidade Shell 2008  27

NOSSOS VIZINHOS 26 
IMPACTOS AMBIENTAIS 29
SEGURANÇA PESSOAL E DE PROCESSOS 32
JOINT VENTURES, CONTRATADOS E FORNECEDORES 34
SHELL QUÍMICA EM CINGAPURA 35

www.shell.com/society
• Trabalhando com nossos vizinhos
•  Relatório referente às Metas de Desenvolvimento 

do Milênio
• Apoiando a EITI

www.shellfoundation.org
• Os seis principais programas da Fundação Shell

CONTRATAÇÃO E COMPRAS LOCAIS
O uso de empreiteiros e fornecedores locais, bem como a contratação de 
equipe local, são maneiras especialmente importantes de gerar benefícios 
locais e fomentar a confiança. Temos programas destinados a usar 
empresas locais, além de atrair e treinar equipes locais, em mais de 90% 
dos países de média e baixa renda onde operamos. Fazem parte desses 
programas iniciativas locais de recrutamento, programas educativos e 
de desenvolvimento de habilidades, assim como treinamento destinado 
a ajudar empresas locais a corresponder a nossos padrões e concorrer 
com sucesso pela conquista de contratos. Alguns desses programas são 
exigidos por governos, mas a maioria é voluntária. Com base em nossos 
sistemas financeiros globais, calculamos ter investido US$19 bilhões em 
produtos e serviços de empresas de propriedade local desses países em 
2008, em comparação com US$17 bilhões gastos em 2007. Em 2008, 
de acordo com nossa área de recursos humanos, mais de 90% de nosso 
pessoal em todo o mundo foi local. 

PROJETOS DE INVESTIMENTO SOCIAL
Apoiamos projetos de desenvolvimento comunitário indiretamente, 
por intermédio da Fundação Shell (ver a página 28), uma organização 
independente. Diretamente, apoiamos programas executados pelas 
operações Shell em alguns países. Nesses programas nacionais nosso 
objetivo é trabalhar com a comunidade em projetos que lidem com 
questões diretamente relacionadas ao nosso negócio, como o acesso 
a energia ou educação. Procuramos também fazer com que a população 
local detenha o controle do projeto e, sempre que possível, buscamos 
incluir a participação de representantes de ONGs especializados em 
desenvolvimento sustentável. Em 2008 nossas operações nacionais 
gastaram aproximadamente US$148 milhões em investimentos 
sociais, de acordo com nossos sistemas financeiros globais – a maior 
parte em atividades de desenvolvimento comunitário. Além disso, 
apoiamos as Metas de Desenvolvimento do Milênio das Nações 
Unidas. Nossa contribuição para essas oito metas é descrita em 
um relatório disponível na internet.  

RECEITA PARA GOVERNOS
Nossas operações e produtos geram grande volume em receita para 
os governos. Em 2008 a Shell arrecadou para governos locais mais 
de US$94 bilhões em impostos de consumo e impostos de vendas 
e consignações relativos a combustível e outros produtos que 
transportamos ou vendemos. Pagamos outros US$26 bilhões em 
impostos empresariais e US$2,3 bilhões em direitos de exploração 
relativos ao petróleo e ao gás que extraímos. 

Embora os governos sejam responsáveis pelo uso desses fundos para 
geração de benefícios sociais, nós procuramos ajudá-los. Apoiamos 
os esforços dos governos para combater a corrupção, como através da 
Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI), de cuja 
diretoria participamos. A EITI pede às companhias de mineração 
e petróleo que divulguem publicamente os pagamentos que fazem 
aos governos anfi triões e incentiva tais governos a tornar obrigatória 
essa divulgação e a manter, eles próprios, uma atitude de abertura 
e responsabilidade quanto à maneira pela qual os fundos são gastos.

NOSSOS REQUISITOS 
•  Avaliação de impacto ambiental, social e sobre a saúde antes 

do desenvolvimento de todo novo projeto ou instalação, 
ou de importantes modifi cações naqueles já existentes. 

•  Planos de performance social em refi narias, grandes fábricas 
químicas e operações de upstream onde os impactos podem 
ser grandes. 

•  Habilidades de performance social em programas de treinamento 
da liderança e no currículo de nossas Academias Comerciais e de 
Projetos. 

DE VOLTA A SCHOONEBEEK
Durante quase 50 anos a Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), uma 
joint venture formada pela Shell (50%) e pela ExxonMobil (50%), operou 
um campo de petróleo nas proximidades de Schoonebeek, no nordeste da 
Holanda. O empreendimento percebeu a importância de manter a confi ança 
da comunidade e se dedicou a contratar ativamente pessoal e negócios locais. 
Trabalhou com afi nco para manter aberto um canal de comunicação com 
a comunidade e agir de forma responsável na eventualidade de qualquer 
incidente. Em 1996, quando a extração do petróleo restante deixara de 
fazer sentido do ponto de vista econômico, o campo foi desativado de 
maneira segura e a área restaurada, em consulta com a comunidade local. 

Quando os avanços da tecnologia de recuperação do petróleo 
possibilitaram a reabertura do campo em 2003, os relacionamentos 
formados anteriormente ajudaram a NAM a retomar sem demora 
o diálogo com seus antigos vizinhos e trabalhar de maneira efi ciente 
com grupos da comunidade local durante o processo de aprovação do 
novo projeto. As preocupações expressas durante reuniões comunitárias 
e dias de visita às instalações concentraram-se nas questões de ruído 
e impactos sobre a vista que as pessoas tinham do campo. Assim sendo, 
a NAM organizou “noites de ruído” em residências locais a fi m de 
demonstrar para os moradores locais os níveis de ruído que o projeto 
realmente viria a gerar. Além disso, a NAM modifi cou a rota de uma 
tubulação para ocultá-la, seguindo as linhas naturais da paisagem. 
Graças a isso teve condições de concluir o processo de aprovação 
dentro de um prazo razoável e dar início à construção conforme 
agendado no fi m de 2008. 

MAIS SOBRE SCHOONEBEEK: 
•  Projeto de reativação do campo de petróleo de Schoonebeek na 

Holanda, o maior campo de petróleo em terra fi rme da Europa 
ocidental. 

•  Usará injeção de vapor para produzir uma média de 14 mil barris 
de petróleo por dia durante os próximos 20 anos.

• Produção prevista para 2010.
•  Financiado pela NAM (60%) e a Energie Beheer Nederlands (40%). 

Schoonebeek, Holanda
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 ENTERPRISE SOLUTIONS, SOLUÇÕES CONTRA A POBREZA
A Fundação Shell aborda o investimento social segundo um enfoque 
“baseado no empreendimento”, aplicando raciocínio comercial para 
solucionar problemas de desenvolvimento. Seus principais programas 
incluem os fundos ASPIRE, para empreendedores africanos, EMBARQ, 
para reduzir o congestionamento e a poluição nas megacidades 
do mundo em desenvolvimento; e Breathing Space, para enfrentar 
a poluição do ar interior por meio da venda de fogões aprimorados. 
Em 2008 a Fundação abriu um novo escritório na sede da Shell, em 
Haia, e ajudou a lançar um novo fundo ASPIRE – o maior do gênero, 
destinado a apoiar as “missing middle” africanas, empresas que são 
grandes demais para receber microfi nanciamento e pequenas demais 
para grandes fi nanciamentos corporativos. Até o fi m de 2008, os quatro 
fundos “missing middle” da Fundação, que totalizam US$250 milhões 
em capital, haviam criado mais de três mil empregos.

MAIS SOBRE A FUNDAÇÃO SHELL: 
•  Organização independente, sem fi ns lucrativos, estabelecida em 2000, 

com uma doação inicial de US$250 milhões da Shell e um capital 
adicional de US$160 milhões, destinado a cobrir suas despesas 
até 2010.

•  Concentra-se na luta contra a pobreza e nos desafi os ambientais 
associados à globalização e ao uso de energia. 

 

O QUE DIZEM OS OUTROS 
“O trabalho da Shell com a Gawad Kalinga é exemplo de uma grande empresa indo além da atuação 
beneficente tradicional, usando sua presença e atividades comerciais em prol do desenvolvimento 
sustentável. A Shell Philippines foi uma das primeiras empresas aqui a responder à pobreza 
abordando suas causas fundamentais. O trabalho vai além da caridade, não só criando lares como 
também fomentando habilidades comerciais. O trabalho da Shell com a Gawad Kalinga assinalou um 
esforço deliberado para tornar o desenvolvimento sustentável pertinente às aspirações das pessoas, no 
sentido de se libertarem da pobreza, proteger o ambiente, melhorar as condições de saúde e educação 
e proporcionar um meio de subsistência e melhor qualidade de vida a nossos cidadãos”. 

Antonio Meloto       FUNDADOR, GAWAD KALINGA 

FUNDAÇÃO
TABANGAO
Até 2008, mais de 150 famílias viviam informalmente em terras 
arrendadas pela Shell nas proximidades de nossa refi naria de Tabangao 
e da fábrica de gás adjacente, perto da cidade de Batangas, nas Filipinas. 
Muitas dessas pessoas haviam sido empregadas por empreiteiros que 
trabalhavam em nossas instalações. 

Trabalhamos com os colonos a fi m de encontrar nova moradia 
permanente para eles e instituímos o apoio da Gawad Kalinga (GK), uma 
organização social que mobiliza suporte corporativo e privado para ajudar 
a construir moradias para os desprivilegiados. Até o fi m de 2008, foram 
construídas mais de uma centena de casas em novas aldeias e em terras 
doadas pela mesma empresa, que é proprietária das terras arrendadas 
pela Shell. Além de fornecermos fi nanciamento, mais de 300 de nossos 
funcionários foram voluntários na construção das casas. Ainda há planos 
para a construção de mais moradias em 2009, permitindo relocação dos 
colonos restantes. 

A Fundação Shell das Filipinas, uma organização de desenvolvimento 
mantida pela Shell, também estabeleceu programas destinados a ajudar 
os colonos a desenvolver habilidades comerciais. 

MAIS SOBRE TABANGAO: 
•  Refi naria inaugurada em 1962, nas proximidades da cidade de Batangas, 

100% controlada pela Pilipinas Shell Petroleum Corporation (PSPC). 
•  Tem capacidade para processar 110 mil barris diários de petróleo, 

o sufi ciente para satisfazer 30% da demanda de combustíveis para 
o transporte nas Filipinas. 

•  Uma das refi narias de maior efi ciência energética da Shell. 

Voluntários da Shell constroem novas residências perto de Tabangao, 
Filipinas Breathing Space, combatendo a poluição do ar interior
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IMPACTOS 
AMBIENTAIS

A eficiência energética em nossas fábricas melhorou em quase 8% 
desde 2001. O desempenho energético decaiu ligeiramente em 2008, 
sobretudo devido a interrupções não planejadas nas operações de 
grandes instalações nos EUA, causadas pelo furacão Ike. A retomada 
do funcionamento de uma instalação após a interrupção requer uma 
grande quantidade de energia adicional.

Em nossas refinarias a eficiência energética piorou em 2008, 
segundo o Índice de Eficiência Energética da Solomon Associates 
(EIITM) (ver [A] abaixo), embora ainda esteja melhor do que em 2002. 
O resultado de 2008 é explicado em parte pelo fato de que tivemos 
um maior número de interrupções não planejadas nas operações. 
Outra causa foi a operação de refinarias abaixo de sua plena capacidade 
de produção, e portanto com menor eficiência, devido à queda na 
demanda de sua produção durante o ano. Além disso não conseguimos 
manter alguns dos ganhos resultantes de nosso programa de eficiência 
Energize, que executamos de 2002 a 2005. 

Esses resultados de eficiência energética são decepcionantes. 
Intensificamos nossos esforços para melhorar a eficiência energética 
em nossas refinarias e fábricas. Estamos, por exemplo, implantando 
Sistemas de Gestão de Energia, por meio dos quais os operadores das 
instalações podem identificar perdas energéticas mais depressa e fazer 
pequenas correções sem perda de tempo. Esses sistemas já melhoraram 
a eficiência em mais de 8% na nossa fábrica de Geismar, nos EUA, 
e foram implementados em outras quatro instalações em 2008. 
Planejamos implantá-los em mais cinco durante o ano de 2009. 

Trabalhamos continuamente para amenizar os impactos ambientais 
de nossas operações. 

REDUZINDO NOSSAS EMISSÕES DE GASES DO 
EFEITO ESTUFA 
Já reduzimos as emissões diretas de gases do efeito estufa (GEEs) 
nas instalações que operamos em cerca de 30%, em relação aos níveis 
de 1990 (ver na página 36 uma descrição de nosso sistema de medição 
e reporte de GEEs). Mais de dois terços dessa queda foram resultado 
de aperfeiçoamento na performance. 

As maiores reduções que atingimos decorreram de um programa, no qual 
foram investidos bilhões de dólares, que empreendemos para pôr fim 
à descarga e queima contínua de gás natural em instalações de produção 
de petróleo. Acabamos com a descarga contínua de gás natural em 2003 
e, até 2008, havíamos praticamente eliminado a queima contínua em 
toda parte, com exceção da Nigéria. Apenas cinco locais fora da Nigéria 
(representando menos de 0,5% de nosso total de emissões de CO2) 
ainda recorrem à queima contínua por razões técnicas ou de segurança.

O total de nossa queima no upstream (incluindo a queima não 
contínua necessária por razões de segurança) baixou em mais de 
70% desde 2001, o que diminuiu nossos níveis de emissão de CO2 
em 18 milhões de toneladas por ano. Mais de metade da queda 
no total da queima nesse período decorreu de programas globais 
destinados a lidar com o problema da queima contínua, inclusive na 
Nigéria. O restante é resultado da redução da produção na Nigéria 
desde 2006 (ver a página 20). As melhorias de eficiência energética 
em nossas fábricas e refinarias também contribuíram para a redução 
de nossas emissões de GEEs correrão longo do tempo.
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www.shell.com/climate
• Reduzindo emissões de gases de efeito estufa
•  Aumentando a eficiência energética em nossas 

operações

www.shell.com/envdata
• Mais informações sobre gases de efeito estufa
•  Mais informações sobre nossa performance ambiental

 [A]    A Solomon Associates modificou, em 2006, a metodologia para o cálculo patenteado de 
seu Índice de Intensidade Energética. Os valores históricos reportados foram recalculados 
com base nessa metodologia revista.
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BIODIVERSIDADE
Como requer nosso padrão de biodiversidade, em 2008 implantamos 
planos de ação pela biodiversidade (BAPs) em nossas oito maiores 
operações situadas em áreas com alto valor de biodiversidade. Esses 
planos definem as práticas operacionais específicas que adotamos 
a fim de respeitar essas áreas sensíveis e incluem medidas destinadas 
a monitorar, conservar e enriquecer a biodiversidade local. O plano 
posto em prática na ilha Amele, na Holanda, por exemplo, inclui um 
programa de monitoramento dos possíveis efeitos da produção de gás 
sobre a biodiversidade desse frágil ecossistema formado por pântanos 
salinos. O programa é coordenado independentemente por diferentes 
stakeholders, como governos e organizações não-governamentais 
(ONGs).

Em 2008 não exploramos nem desenvolvemos petróleo ou gás 
natural em sítios naturais do Patrimônio Mundial, cumprindo 
nosso compromisso com as áreas protegidas. 

Temos parcerias globais com a União Internacional pela Conservação 
da Natureza (IUCN, na sigla em inglês) e a organização Wetlands 
International para exercer um trabalho conjunto de conservação 
da biodiversidade. Em 2008 as parcerias deram início a pesquisas 
em busca das melhores maneiras de conservar os ecossistemas das 
tundras do Ártico, utilizar terras úmidas ao longo das rotas de voo 
de aves migratórias e reduzir os impactos das culturas para produção 
de biocombustíveis sobre a biodiversidade e as comunidades locais. 
Esperamos que em 2009 esses estudos exploratórios originem projetos 

POUPANDO ENERGIA E REDUZINDO EMISSÕES DE CO2 
NA REFINARIA DE PERNIS 
A geração de vapor industrial a partir do calor residual da produção 
de eletricidade melhora em muito a efi ciência energética. É o que está 
acontecendo na refi naria da Shell em Pernis, na Holanda. No fi m de 2008 
uma nova instalação de geração combinada de calor e eletricidade (CHP), 
alimentada a gás natural, passou a fornecer vapor à refi naria e eletricidade 
à refi naria e à grade, substituindo as caldeiras a vapor que queimam óleo 
combustível residual pesado e uma pequena unidade de cogeração mais 
antiga, alimentada a gás. Construída e operada pela Air Liquide, a nova 
instalação produzirá mais de 400 toneladas de vapor por hora, suprindo 
quase metade das necessidades da refi naria e produzindo 50 MW de 
eletricidade para a mesma. Em consequencia disso, as emissões de anidrido 
sulfuroso e particulados, oriundas da produção de eletricidade e vapor na 
refi naria, devem apresentar uma redução superior a 90% e as emissões de 
CO2 devem cair em 300 mil toneladas por ano. Além disso, a instalação 
fornecerá 250 MW de eletricidade à grade, o bastante para suprir as 
necessidades de cerca de 500 mil residências holandesas. Instalação para geração combinada de calor e eletricidade, em Pernis, 

Holanda

Em todo o setor de upstream, a intensidade energética continua 
aumentando à medida que os campos existentes envelhecem e um 
maior volume de petróleo é extraído de depósitos pesados e de acesso 
mais difícil. A Shell não é exceção. A intensidade energética de nossas 
atividades de produção de petróleo e gás natural aumentou em quase um 
quarto desde 2001. Para ajudar a reduzir o ritmo desse aumento, todas 
as nossas operações de upstream estão implantando planos de gestão 
de energia. Esses planos de cinco anos incluem uma série de medidas 
operacionais que as instalações se empenham em adotar com o propósito 
de melhorar sua eficiência energética, incluindo a otimização do uso de 
seus processos e equipamentos. 

Nossa atual operação de areias petrolíferas atingiu o maior 
grau de eficiência energética industrial do setor em 2007, segundo 
um estudo crítico das areias petrolíferas comandado pelo Instituto 
Pembina e pela organização WWF. Acreditamos que ainda seja o caso, 
embora a intensidade energética de nossa operação tenha aumentado 
ligeiramente no ano passado devido a interrupções nas atividades das 
instalações, manutenção e atividades de construção.

Em 2008 lançamos também um esforço de eficiência energética em nossos 
prédios por todo o mundo, fundamentado em uma série de iniciativas 
locais em andamento nas instalações da Shell há muitos anos. Embora as 
emissões de CO2 de nossos imóveis sejam mínimas em comparação com 
aquelas oriundas de nossas operações, queríamos enviar uma mensagem 
a todos os funcionários: o uso eficiente da energia e a redução das emissões 
de GEEs devem sempre fazer parte de nossa maneira de trabalhar.

BIODIVERSIDADE O QUE DIZEM OS OUTROS
“Os seres humanos dependem da biodiversidade tanto quanto da energia. A IUCN trabalha com 
a Shell há mais de 10 anos com o propósito de ajudar a companhia a conservar a natureza por meio de 
mudanças em sua política e sua prática. Juntas, a IUCN e a Shell alcançaram resultados concretos na 
conservação ambiental em locais tão diversos quanto Rússia, Qatar, China e Itália. Nossa colaboração 
continua a se expandir e nosso propósito permanece o mesmo: energia sustentável, biodiversidade 
saudável e melhores padrões para a Shell e o setor energético”. 

Julia Marton-Lefèvre       DIRETORAGERAL, IUCN 
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www.shell.com/environment
• Trabalhando em conjunto para promover a conservação
• Nosso compromisso de proteção da biodiversidade
• Usando menos água doce
• Prevenção de derramamentos de petróleo

práticos e concretos de conservação. Em 2008 fomos coautores de 
um relatório da IUCN, chamado “Building Biodiversity Business” 
(Criando Negócios de Biodiversidade, em tradução livre), que descreve 
os benefícios da conservação da biodiversidade para os negócios e, 
em 2009, assinamos um acordo de cooperação com a organização 
The Nature Conservancy.

REDUÇÃO DO USO DE ÁGUA DOCE 
É possível que até 2025 dois terços da população mundial estejam 
vivendo em áreas cujos recursos de água doce se encontrem sob 
acentuada pressão. Nossa indústria não é grande usuária de água, 
em comparação, por exemplo, com a agricultura. Entretanto, o cultivo 
de colheitas para produção de biocombustíveis e a extração do betume 
a partir de areias petrolíferas podem ser atividades de uso intensivo de 
água; e algumas operações de petróleo e gás usam (e produzem) volumes 
de água que podem ser significativos em áreas cujos recursos hídricos 
estejam sofrendo pressão. Em 2008 nossas operações consumiram 
cerca de 224 milhões metros cúbicos de água doce. 

Podemos fazer muito para reduzir nossa base hídrica. A instalação 
Pearl GTL (ver a página 25), por exemplo, foi concebida para não retirar 
água doce da região árida onde se situa. O projeto de Schoonebeek (ver 
a página 27), na Holanda, reutilizará a água residual do município para 
produzir vapor. Em Omã está em andamento um projeto de plantio de 
canteiros de junco, que purificarão todos os 45 mil metros cúbicos diários 
de água trazidos para a superfície durante a produção de petróleo pela 
joint venture da qual participamos, permitindo a utilização dessa água.

PREVENÇÃO DE DERRAMAMENTOS DE PETRÓLEO
Felizmente, os derramamentos a partir de petroleiros são raros. 
Navios gerenciados pela Shell transportaram aproximadamente 
40 milhões de toneladas de carga em 2008 sem sofrer qualquer 
derramamento de petróleo, refletindo nossos rigorosos requisitos 
operacionais. Contudo, houve um grande derramamento quando 
uma balsa, gerenciada por terceiros que fora contratada pela Shell 
por um curto período, colidiu com outro navio. O acidente acarretou 
a perda de cerca de 300 toneladas de diesel, derramadas no rio Elba, 
na Alemanha. Para evitar esse tipo de acidente no futuro, desde 
2006 estamos adotando gradativamente a contratação de balsas de 
casco duplo em todos os rios europeus. Nossa meta é concluir esse 
programa até o início de 2011, sete anos antes do prazo determinado 
pelos requisitos europeus sobre contratação de balsas de casco duplo. 

A redução dos derramamentos que podemos controlar em nossas 
instalações requer procedimentos bem definidos, conformidade 
uniforme e trabalho árduo. O número e o volume desses incidentes 
nas operações, decorrentes, por exemplo, de corrosão ou falhas 
operacionais, caíram desde 1998 – tendência mantida em 2008. 

NOSSOS REQUISITOS 
•  Todas as operações devem adotar um enfoque sistemático da gestão 

dos impactos ambientais, aplicando nosso sistema de gestão de HSSE. 
•  Padrões ambientais globais defi nem os requisitos, aplicáveis à totalidade 

da companhia, em áreas tais como resposta a derramamentos de 
petróleo, efi ciência energética, expulsão ou queima contínuas de gás 
natural, emissões de ar e água a partir de nossas instalações e manejo 
do lixo. 

•  Nosso padrão de biodiversidade requer que todas as nossas 
operações respeitem sítios de biodiversidade protegida.  

O QUE DIZEM OS OUTROS 
“Bilhões de pessoas dependem de terras úmidas para sua saúde, bem-estar e subsistência. 
As terras úmidas proporcionam água, alimentos, abrigo e combustível, além de biodiversidade, 
clima e outros benefícios globais. Mas as terras úmidas se encontram sob pressão acentuada 
e crescente. Desde 2001 trabalhamos com a Shell na formação de vínculos positivos entre as terras 
úmidas e as empresas. No sudeste asiático, na África ocidental, no Ártico e em outras regiões-chave, 
nosso trabalho conjunto visa a reforçar a sustentabilidade das terras úmidas e elevar os padrões 
do setor energético, especialmente na Shell.” 

Jonathan Anstey       DIRETOR GLOBAL DE RELAÇÕES CORPORATIVAS, DA WETLANDS INTERNATIONAL 

Ao mesmo tempo, a intensificação do nosso foco em segurança 
de processos (ver as páginas 32–33) pareceu dar resultado.

É mais difícil reduzir os derramamentos resultantes de sabotagem, 
furacões e outros fatores que não podemos controlar. Cerca de metade 
do volume total derramado em 2008 foi consequência de um incidente 
de sabotagem na Nigéria, onde uma grande tubulação foi danificada 
por explosivos. Devido a esse incidente, nosso índice de derrame 
resultante de sabotagem aumentou, provocando a elevação do volume 
total de derrame. Em todas as instalações que tiveram suas atividades 
suspensas na Nigéria em função dos problemas de segurança não haverá 
informações confiáveis sobre derrames até que possamos voltar a fim 
de empreender reparos e reiniciar as operações. 

DERRAMAMENTOS 
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SEGURANÇA 
PESSOAL E DE 
PROCESSOS

A segurança é sempre nossa primeira prioridade, em períodos 
econômicos positivos e negativos.

Nossa meta é ter zero de fatalidades e nenhum incidente que ponha 
em risco nossa equipe, vizinhos e instalações. Estamos progredindo 
rumo a essa meta, no entanto, ainda precisamos dar alguns passos. 

DESEMPENHO EM SEGURANÇA
Lamentamos profundamente que 26 pessoas (dois funcionários 
e 24 contratados) tenham perdido a vida enquanto trabalhavam para 
a Shell em 2008. Foram cinco a mais que em 2007, com base no escopo 
de nosso relatório atualizado (ver a página 36). Dessas fatalidades, nove 
ocorreram na estrada (ver abaixo), outras dez na Nigéria, onde três 
pessoas morreram em consequência de incidentes de segurança e sete 
contratados perderam a vida em um trágico acidente ocorrido durante 
o conserto de uma tubulação. 

Continuamos melhorando nosso índice de lesões (o número de 
incidentes tipo escorregões, tropeções e quedas por milhões de horas 
de trabalho). Reduzimos também o número de incidentes de segurança 
de processos. 

Mantemos um foco intenso em segurança e continuamos os esforços 
para consolidar uma cultura de segurança. Em julho de 2009 deveremos 
lançar nossas 12 Regras Salva-Vidas: requisitos claros e simples que 
abrangem as atividades com maior risco de segurança. O cumprimento 
dessas regras por funcionários e contratados já é obrigatório. 
As consequências do não cumprimento – medida disciplinar máxima 
adequada para empregados ou retirada do local no caso de contratados – 
serão aplicadas severamente em todas as nossas operações. Além disso, 
tornamos ainda mais rigorosa nossa gestão de segurança de processos 
e diminuímos o número de casos de morte e ferimentos na estrada.

SEGURANÇA RODOVIÁRIA 
Acertar em termos de segurança rodoviária é prioridade para nós 
há muito tempo, além de constituir um sério desafio. Temos a maior 
rede de postos de serviço de nossa indústria. Continuamos assumindo 
pessoalmente a responsabilidade pela entrega em vários países dos 
derivados de petróleo e produtos químicos que refinamos, por meio 
de uma rede de mais de 18 mil motoristas contratados. Em 2008, 
somente em nosso ramo downstream, funcionários e contratados da 
Shell percorreram mais de 1,6 bilhão de quilômetros, dando a volta 
ao mundo mais de cem vezes todos os dias.

Muitos dos programas de segurança rodoviária introduzidos nos últimos 
anos estão começando a dar resultado (ver quadro ao lado). Na Nigéria, 
por exemplo, mais de 3.500 veículos foram equipados com sistemas 

de monitoramento até o fim de 2008. O sistema nos permite rastrear 
diretamente o comportamento e dá aos motoristas um feedback 
detalhado sobre as opções para o aprimoramento de seus hábitos 
de direção. Já notamos que a conformidade com nossos padrões 
de segurança rodoviária está melhorando com o sistema.

Vários de nossos grandes projetos de construção foram bem-sucedidos 
na redução da necessidade de viagens. Uma das opções é proporcionar 
acomodação no próprio local do projeto, como fizemos durante 
a fase de construção da expansão do complexo químico de Cingapura 
(ver a página 35). O transporte de trabalhadores por ônibus, a fim de 
reduzir os percursos de carro, como acontece em nosso projeto de areias 
petrolíferas, é outra opção e uma terceira é o uso de vias aquáticas ou 
ferroviárias para reduzir o número de caminhões na estrada.

 O QUE DIZEM OS OUTROS 
“Como maior provedor local de serviços de logística da Tailândia, decidimos transportar os 
lubrifi cantes Shell embalados para aprender com o enfoque de gestão de segurança no transporte 
rodoviário. Isto inclui treinamento defensivo dos motoristas, checagem física e testes de drogas 
e bebidas alcoólicas para motoristas; um programa de inspeção de veículos; e um processo de 
classifi cação, reporte e investigação de incidentes. Desde que começamos a trabalhar com a Shell, 
implementamos suas práticas não apenas para os 40 motoristas que trabalham com a Shell, mas 
também em toda a nossa frota de mais de 10 mil motoristas. Graças a essas práticas conseguimos 
reduzir acidentes, melhorar nosso serviço e proporcionar maior satisfação aos clientes”. 

Chalat Wongsangan       DIRETOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTADORES, SCG LOGISTICS MANAGEMENT CO., LTD 

Transporte seguro de trabalhadores, Qatar
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CAPOTAGEM DE CAMINHÕES
Nosso negócio de suprimento e distribuição entrega produtos como 
gasolina e diesel a clientes e postos de serviço em cerca de 70 países. 
Boa parte desse trabalho é feita por contratados dirigindo caminhões 
pesados que transportam até 36 mil litros de combustível altamente 
infl amáveis. Os incidentes graves de capotagem, em que um desses 
caminhões vira de lado ou de cabeça para baixo, podem resultar em 
derramamento de combustível, ferimentos e morte. As capotagens 
costumam ser evitáveis e, na maioria dos casos, acontecem quando 
o motorista faz uma curva excessivamente acentuada ou está dirigindo 
com excesso de velocidade. Desde 2007 treinamos quase 12 mil 
motoristas no aprimoramento de suas habilidades de direção de 
veículos e prevenção de capotagens. Pôsteres e folhetos posicionados 
nos estacionamentos das paradas de caminhões lembram aos motoristas 
a necessidade de aplicar aquilo que aprenderam. Esses esforços começaram 
a demonstrar resultados e o número de incidentes de capotagem tem 
diminuído regularmente. Em 2008 houve mais de um terço a menos 
de capotagens em comparação com 2006. 

Aprendemos com esses casos de sucesso e disseminamos amplamente 
em toda a Shell o recurso a essas opções. Para ajudar nessa tarefa criamos 
em 2008 um centro especializado de perícia em segurança rodoviária, 
encabeçado por um diretor responsável pela segurança rodoviária em 
toda a companhia. Ele está encarregado de implementar um programa 
de segurança rodoviária que abarcará a totalidade da Shell, baseado em 
fatores que deram certo em nossos bem-sucedidos programas locais. 

Continuamos a apoiar também programas locais e nacionais de 
segurança rodoviária em muitos dos países onde operamos. Em Brunei, 
por exemplo, a campanha “Tell A Friend” (“Conte a um Amigo”) 
de incentivo ao uso de cintos de segurança atingiu quase um quinto 
da população nove meses após seu lançamento em 2008. 

SEGURANÇA DE PROCESSOS 
Segurança de processos significa assegurar que nossas instalações sejam 
bem concebidas, operadas de maneira segura e devidamente mantidas. 
Em 2008, continuamos implementando nossos novos padrões de 
segurança de processos em toda a companhia. Nosso ramo upstream 
completou uma avaliação de três anos de suas instalações. Auditores 
internos independentes examinaram instalações em mais de 2 mil 
locais, de pequenas estações de bombeamento a grandes usinas de 
processamento de gás, para avaliar a qualidade da manutenção dos 
equipamentos. Até o fim de 2008 havíamos completado quase 75% 
das mudanças identificadas como prioritárias pelas inspeções, além 
de ter cumprido todas as suas recomendações de alto risco. 

PEQUENAS MUDANÇAS, GRANDES DIFERENÇAS
O Dia da Segurança (Safety Day) em toda a empresa, em junho de 2008, 
mostrou como todos na Shell têm um papel a desempenhar na tarefa 
de melhorar nosso desempenho em segurança. Todos os funcionários 
e contratados da Shell foram convidados a assumir um compromisso 
pessoal de fazer pelo menos uma pequena coisa em 2008 para ajudar 
a tornar a Shell um local de trabalho mais seguro. Recebemos mais de 
100 mil declarações de compromisso, que variaram desde fazer mais 
palestras sobre segurança no local de trabalho e nunca comprometer 
a segurança para reduzir custos até sempre tomar conhecimento dos 
procedimentos de emergência e planejar melhor a rota antes de dirigir. 
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www.shell.com/safety
•  Nosso enfoque de segurança, incluindo compromisso 

e padrão de HSSE
• Melhorando a segurança rodoviária
• Reforçando nossa cultura de segurança

Melhorar a segurança rodoviária tem alta prioridade

LESÕES – Frequência Total de Casos Reportáveis 
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4

3

2

1

Atual
Meta

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

NOSSOS REQUISITOS 
•  A política e o compromisso de HSSE da Shell definem nossa meta: 

nenhum dano às pessoas. 
•  Padrões ambientais, de saúde e segurança, aplicáveis à totalidade da 

empresa, estabelecem os requisitos necessários para atingir essa meta. 
•  Requisitos de segurança rodoviária e de processos estabelecem um 

enfoque uniforme em toda a empresa e nos permitem verificar 
a conformidade.

•  Aplicam-se padrões a todas as instalações e atividades que 
controlamos ou operamos e à totalidade das equipes e dos 
contratados dessas operações. Esperamos que os fornecedores 
e as operações que não controlamos apliquem padrões idênticos 
ou equivalentes.
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SALYM
O projeto de Salym está desenvolvendo campos de petróleo em uma 
remota área subártica da Sibéria ocidental. A produção teve início em 
2004 e atingiu 150 mil barris diários em março de 2009, com operação 
a cargo da Salym Petroleum Development NV (SPD), uma joint venture 
controlada pela Shell (50%) e pela OAO Evikhon (50%).

Cerca de 800 companhias participaram do projeto, variando desde as 
empresas de construção que instalaram as tubulações até os contratados 
encarregados da perfuração ou da prestação de serviços de catering ou 
limpeza. 

Desde o início a SPD mostrou-se decidida a manter padrões 
técnicos, ambientais e sociais equivalentes aos nossos. A empresa 
organiza seminários periódicos para os contratados interessados em 
apresentar propostas de trabalho, durante os quais explica seus padrões 
de HSSE e outros, além de discutir com os participantes as capacidades 
que precisam desenvolver para atingir a conformidade. A SPD está 
empenhada também em contribuir para a criação de empregos locais 
e promover o desenvolvimento de empresas de serviços técnicos do 
setor de petróleo e gás da Rússia. Até o momento, 85% dos contratos 
do projeto (em termos de valor) foram concedidos a empresas russas 
e quase 13% das empresas cujos serviços foram utilizados têm sede 
na área local.

A combinação da experiência das empresas locais na operação em 
condições subárticas rigorosas com a competência técnica global da 
Shell também foi muito bem-sucedida. Por exemplo, a associação 
da experiência decorrente do nosso programa “Drilling the Limit” 
(“Perfurando o Limite”) aos conhecimentos locais ajudou os contratados 
russos encarregados da perfuração no projeto a reduzir o tempo médio 
de perfuração de poços de 30 para 11 dias. Vários dos contratados russos 
que trabalharam em Salym estão agora concorrendo internacionalmente. 
As brocas russas, por exemplo, foram testadas com êxito nos projetos de 
JV da Shell na Holanda e serão usadas também em projetos nos EUA e no 
Oriente Médio. Outro contratado de Salym está fornecendo tubulações 
a operações de petróleo e gás em Omã e na Nigéria. 

Estamos trabalhando e aprendendo com joint ventures (JVs), 
contratados e fornecedores com vistas à melhora contínua de 
nossa performance ambiental e social nestes tempos difíceis. 

TRABALHANDO POR MEIO DE JOINT VENTURES 
Conduzimos boa parte de nosso negócio por meio de joint 
ventures (JVs), o que dilui o risco e nos permite participar de 
um maior número de projetos. 

As JVs que controlamos têm a obrigação de aplicar o Sistema de 
Controle da Shell ou princípios e padrões materialmente equivalentes. 
O Sistema de Controle inclui nossos Princípios Empresariais, Código 
de Conduta e normas aplicáveis à totalidade da empresa, como nossos 
padrões de HSSE. 

Nas JVs que não controlamos, não temos autoridade para estabelecer 
os padrões e, em vez disso, incentivamos a JV a operar de acordo com 
nossos valores. Esperamos que a JV aplique os Princípios Empresariais, 
um compromisso e uma política de HSSE materialmente equivalentes 
aos da Shell. Além disso, compartilhamos nossa experiência na gestão 
de questões ambientais, sociais e de segurança. Isto inclui a maneira 
pela qual realizamos avaliações integradas de impacto ambiental e social 
antes de dar início a qualquer trabalho significativo para um projeto, 
bem como nosso enfoque de formação de relacionamentos de trabalho 
transparentes com stakeholders externos. 

Se a JV não tem condições de trabalhar de acordo com nossos 
valores, princípios e padrões nessa área dentro de um prazo razoável, 
somos obrigados a rever o relacionamento. A última ocasião em que 
nos desligamos de uma JV devido a incompatibilidade com nossos 
Princípios Empresariais foi em 2003. 

TRABALHANDO COM CONTRATADOS E FORNECEDORES
Temos aproximadamente 102 mil funcionários, porém mais de quatro 
vezes esse número de pessoas trabalham conosco como contratados ou 
fornecedores. Isto representa uma grande oportunidade para criação de 
empregos e apoio ao desenvolvimento através da contratação de empresas 
locais (ver a página 27). Representa também um sério desafio: garantir 
que, em mais de 100 países, mais de 400 mil pessoas que não são 
funcionárias da Shell trabalhem de acordo com nossos padrões. 

Em 2008 ampliamos os requisitos a constar dos novos contratos 
que firmamos com contratados e fornecedores de forma a incluir 
a conformidade com nosso Código de Conduta. As exigências relativas 
à adesão aos Princípios Empresariais e a nossos padrões de HSSE no 
trabalho que eles fazem para nós já estavam incorporadas. Em muitos 
locais oferecemos treinamento para ajudar contratados e fornecedores 
a formar os sistemas e habilidades necessários ao cumprimento de 
tais princípios. Na China, por exemplo, temos uma equipe dedicada 
que examina e orienta contratados e fornecedores, selecionando-os 
e ajudando-os a compreender e seguir nossos padrões de HSSE. 

Em 2008 o questionário anual interno destinado aos representantes nacionais 
seniores da Shell identificou que havíamos cancelado 49 contratos devido 
ao não cumprimento de nossos Princípios Empresariais, sendo que 45 dos 
casos envolveram infrações de nossos padrões de HSSE. Na Guatemala 
e no Paquistão vários contratos foram cancelados.

 JOINT VENTURES, 
CONTRATADOS 
E FORNECEDORES
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www.salympetroleum.ru

 

Sonda operada pelo contratado KCA Deutag, Salym, Rússia



Estamos construindo atualmente um dos maiores complexos 
petroquímicos do mundo nas proximidades de nossa refinaria 
de Pulau Bukom, em Cingapura.   

O projeto é complexo. Duas novas fábricas químicas de escala 
internacional estão sendo construídas em ilhas separadas para posterior 
integração à refinaria já existente em Pulau Bukom (ilha de Bukom), 
que também requer grandes modificações. O espaço é limitado e as 
instalações ocupam três ilhas, de forma que o transporte de materiais 
e dos mais de 12 mil trabalhadores de e para os locais representa um 
grande desafio logístico. 

De acordo com a política da Shell, levamos a cabo Avaliações de 
Saúde, Ambientais e Sociais (ESHA) que identificaram duas principais 
prioridades ambientais e duas prioridades sociais do projeto: melhorar 
a eficiência energética e, consequentemente, reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa (GEEs); evitar que a água do resfriamento residual das 
instalações aqueça o mar circundante ao ser despejada; desenvolver as 
habilidades das empresas de Cingapura e manter a saúde e a segurança 
de uma grande força de trabalho durante a construção. 

DESENHO DESTINADO A REDUZIR IMPACTOS AMBIENTAIS 
Estamos aplicando a avançada tecnologia OMEGA da Shell em uma das 
novas fábricas. Utilizando catalisadores em lugar de calor, essa tecnologia 
reduz o uso de vapor em um quinto (e o volume de água residual em 
quase um terço). A fim de melhorar ainda mais a eficiência energética, 
todas as novas instalações foram concebidas para reutilizar várias vezes 
grande parte do calor e do vapor que geram, em fases diversas do 
processo.

A água do resfriamento também será reutilizada em um sistema de loop 
fechado por meio do uso de torres de resfriamento, para que nenhuma 
água aquecida seja lançada de volta ao mar. 

HABILIDADES LOCAIS, SAÚDE E SEGURANÇA DOS 
TRABALHADORES
Até o fim de 2008 mais de 90% dos contratos para construção 
do projeto haviam sido fechados com empresas de Cingapura. 
Colaboramos estreitamente com os líderes dessas empresas para ajudá-
los a desenvolver as habilidades de seu pessoal e implantar as mudanças 
necessárias à conformidade com nossos padrões. Gestão de saúde, 
segurança e ambiente foram áreas especiais de foco. 

Foram construídos novos dormitórios, limpos e confortáveis, 
com boas instalações de recreação, para os operários da construção, 
em sua maioria estrangeiros. Dois desses dormitórios, que acomodam 
75% dos trabalhadores estrangeiros, estão situados nas ilhas, reduzindo 
o tempo de viagem diário no deslocamento para os locais de trabalho. 
São fornecidas refeições de boa qualidade, que respeitam os requisitos 
alimentares dos trabalhadores de mais de 15 nacionalidades. Cada 
dormitório está equipado com uma clínica e foi designado um 
funcionário responsável pelo bem-estar dos operários, que trabalha em 
tempo integral. Em 2008, inspetores do governo citaram o projeto como 
tendo estabelecido um novo padrão de acomodação de trabalhadores 
estrangeiros em Cingapura.

SHELL QUÍMICA EM CINGAPURA 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM 
PROJETOS
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Hora do almoço no Complexo Petroquímico Oriental da Shell, Cingapura.
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SOBRE NOSSOS DADOS
Existem limitações inerentes quanto à exatidão dos dados ambientais 
e sociais, limitações estas que decorrem da natureza de tais dados. 
Reconhecemos que nossos dados ambientais e sociais são afetados por 
essas limitações e continuamos a aprimorar a integridade dos dados por 
meio do reforço dos controles internos. 

Todos os dados não financeiros deste relatório são reportados em uma base 
de 100%, relativa às empresas e joint ventures que controlamos e àquelas 
joint ventures e companhias associadas que não controlamos, mas das 
quais somos operadores. Isto inclui todas as instalações de importância. 
Os dados ambientais referem-se a nossas emissões diretas. Relatamos dessa 
maneira porque essas são as informações que podemos gerenciar diretamente 
e influenciar por meio de aprimoramentos operacionais. Outros dados mais 
detalhados sobre emissões de gases de efeito estufa podem ser encontrados 
em nosso site. 

As operações adquiridas ou descartadas durante o ano estão incluídas apenas 
relativamente ao período em que detivemos o controle. Outros dados são 
coletados de fontes externas, pesquisas com nossas equipes e outras fontes 
internas conforme indicado. 

Anteriormente incluíamos em nossos dados certas empresas que não 
controlávamos nem operávamos, mas às quais prestávamos serviços 
operacionais.

MEDINDO 
NOSSO 
DESEMPENHO

[A] As Diretrizes da Indústria Petrolífera para Estimativa de Gases de Efeito Estufa, dezembro de 
2003 (API, IPIECA, OGP) indicam que a incerteza nas medições de gases de efeito estufa pode 
ser significativa, dependendo dos métodos empregados.

[B] O aumento em 2008 reflete a inclusão de uma entidade no Canadá. 
[C] Substitui milhões de toneladas de hidrocarboneto queimado, dado ainda disponível em nosso site.
[ D]  O aumento das emissões de 2007 para 2008 deveu-se a emissões de equipamento velho em um local. 

A remoção do equipamento está agendada para o fim de 2009. 
[E] Dados recalculados e reapresentados a fim de corrigir inclusões anteriores de água de resfriamento 

em algumas instalações do setor de downstream. 
[F] Redução causada, sobretudo, pela conclusão do trabalho de demolição em uma instalação de 

downstream em 2007. 
[ G] A Solomon Associates modificou, em 2006, a metodologia para cálculo de seu Índice de Intensidade 

Energética patenteado. Os valores históricos reportados foram recalculados com base nessa 
metodologia revista.

DADOS AMBIENTAIS 

 2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000 1999

Emissões de gases de efeito estufa milhões de toneladas de CO2 equivalente   [A] 75 82 88 93 101 102 96 93 91 87

Metano (CH4) milhares de toneladas  [B] 126 119 124 173 192 187 196 261 325 356

Dióxido de carbono (CO2) milhões de toneladas  72 79 85 89 96 97 92 87 84 80

Queima Contínua (apenas Exploração e Produção) milhões de toneladas 
de CO2 equivalente [C]  8,8  9,7  14,3  20,8  24,6  24,1  20,6  28,9  26,3  22,5

Dióxido de enxofre (SO2) milhares de toneladas  175 212 233 226 247 257 240 236 250 278

Óxidos de nitrogênio (NOX) milhares de toneladas  150 145 154 157 172 193 195 191 184 190

CFCs/halons/tricloroetano toneladas [ D]  1,4 0,6 0,3 0,8 2,3 3,0 7,7 4,5 5,1 6,7

Compostos orgânicos voláteis (VOCs) milhares de toneladas   135 173 185 199 213 226 324 309 442 414

 Derramamentos operacionais milhares de toneladas     2,2 3,5 3,9 3,4 3,4 5,0 4,2 9,6 6,1 10,5

Óleo em efl uentes para o ambiente de superfície milhares de toneladas 1,7 1,6 1,8 2,3 2,1 2,3 2,4 2,8 2,6 3,1

Uso de água doce milhões de metros cúbicos   [E]  224 315 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Resíduos milhares de toneladas
Perigosos   688 907 716 631 714 675 781 N/C N/C N/C
Não perigosos [F] 996 1.899 1.154 632 421 443 480  N/C  N/C  N/C
Total de resíduos   1.684 2.806 1.870 1.263 1.135 1.118 1.261 N/C N/C N/C

Intensidade energética
Em nossas refi narias: Índice de Intensidade Energética [ G] 97,2 96,9 96,7 96,3 95,1 96,1 98,3 N/C N/C N/C
Em nossas fábricas químicas: Índice Energético de Produtos Químicos 93,0 92,6 92,5 95,8 93,3 98,3 99,7 101,4 100,0 N/C
Em nosso negócio de areias petrolíferas (gigajoule por tonelada produzida)    6,9 6,0 5,6 5,2 5,8 10,0 N/C N/C N/C N/C
Exploração & Produção (gigajoule por tonelada produzida)    0,84 0,81 0,80 0,74 0,71 0,72 0,75 0,69 0,66 0,67

Percepção externa da performance ambiental [ H]   
Públicos especiais – % que classifi ca a Shell como a melhor/
uma das melhores/8–10 em 10
Shell [ I] 38 36  26 27 27 36 N/C N/C N/C N/C
Concorrente mais próximo  24 22 23 29 22 33 N/C N/C N/C N/C

K

K

K

K

K

K

K

K  Indicadores-chave de desempenho

N/C Não calculado 

K

[ H] A pesquisa Reputation Tracker é realizada, em nome da Shell, em onze de nossos principais mercados 
pela agência independente de pesquisa Ipsos Mori. O mix exato de stakeholders e mercados varia a cada 
ano, refletindo as prioridades comerciais da Shell. Os dados dos anos anteriores são reanalisados de 
forma a levar em consideração tais mudanças e garantir uma comparação de tendências “like-for-like”. 

[ I]  A escala da classificação de performance ambiental foi modificada em 2007. Os números dos anos 
anteriores representam a comparação mais próxima disponível.

[J] Não tivemos condições de recalcular e reapresentar estes dados antes de 2008. 
[ K] Em nossa pesquisa de 2008 combinamos a pergunta para que se referisse tanto a contratados quanto 

a fornecedores. 
[ L] Nível de renda nacional conforme definição do índice de desenvolvimento humano de 2007, 

segundo o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas.
[ M] Violações do Código de Conduta, incluindo incidentes de suborno e fraude, coletadas por nosso 

sistema de auditoria interna. 

DADOS DE 
DESEMPENHO
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Este ano, a fim de obter correspondência mais estreita com as práticas padrão 
da indústria, removemos essas entidades do nosso relatório e em função disso 
recalculamos e reapresentamos os dados ambientais e de segurança relativos 
aos últimos 10 anos (exceto quando indicado em contrário). Também 
para corresponder à prática da indústria, concentramos nosso reporte no 
número absoluto de fatalidades ocorridas e deixamos de relatar uma Taxa 
de Acidentes Fatais (o número de fatalidades por 100 milhões de horas de 
trabalho). Incluímos apenas os dados que foram confirmados até o momento 
da impressão desta publicação. Se ocorrer reclassificação ou confirmação de 
incidentes após a publicação, os dados serão recalculados e reapresentados na 
publicação do ano seguinte. 

Os dados assinalados com um S  na tabela de dados sociais são oriundos de 
uma pesquisa interna dirigida ao representante sênior da Shell em cada país. 
Sua precisão é significativamente inferior à dos dados obtidos por intermédio 
de nossos sistemas financeiros. Os dados apresentados abaixo estão sujeitos 
a controles internos e não foram submetidos a verificação externa. 

Exceto quando indicado em contrário, as estimativas sobre o número de 
residências servidas baseiam-se no consumo médio de eletricidade de uma 
unidade familiar na Europa. As conversões em dólares norteamericanos 
baseiam-se nas taxas cambiais médias de 2008. 
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DADOS SOCIAIS 

 2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000 1999

Fatalidades 
Funcionários  2 1 2 3 2 5 8 2 4 3
Contratados  24 20 36 32 32 40 43 33 48 44
Total  26 21 38 35 34 45 51 35 52 47

Frequência total de casos reportados (TRCF)
Lesões corporais por milhão de horas de exposição (funcionários e contratados)  1,8 1,9 2,1 2,5 2,6 2,6 2,5 2,9 3,2 3,8

Frequência de lesões com afastamento (LTIF)
Lesões corporais por milhão de horas de exposição (funcionários e contratados)  0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5

Frequência total de doenças ocupacionais reportáveis (TROIF)
Doenças por milhão de horas de trabalho (apenas funcionários) [J] 1,2  1,5 1,8 2,0 2,1 2,0 2,0 2,3 2,2 3,5

Segurança % de países 
Usando segurança armada  17 16 15 19 18 22 16 18 22 26
Usando segurança armada da empresa  1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Usando segurança armada de contratados  9 12 9 11 11 22 12 12 12 15

Diversidade de gênero % de mulheres 
Em cargos de supervisão/profi ssionais  24,7 24,6 23,2 21,8 20,7 19,5 18,9 17,7 17,1 15,4 
Em cargos gerenciais 15,3 17,7 16,2 12,9 12,2 11,3 9,2 9,3 8,9 N/C
Em altos cargos de liderança  13,6 12,9 11,6 9,9 9,6 9,6 8,8 7,9 7,2 N/C

Fóruns de pessoal e procedimentos para confl itos interpessoais
% de pessoal com acesso a fórum de pessoal, procedimentos para confl itos 
interpessoais ou outro sistema de suporte  100,0 100,0 99,2 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 N/C N/C

Trabalho infantil % de países verifi cando a garantia de procedimentos implantados 
Nas próprias operações  100 99 95 88 83 78 86 89 84 82
Contratados [ K]  98 89 69 61 57 56 57 51 46
Fornecedores [K] 

99
 96 82 62 53 50 42 41 31 30

Contratação e aquisição US$ bilhões
Estimativa da despesa com produtos e serviços oriundos de companhias 
nacionais em países de nível de renda baixo a médio [ L] 19 17 10 9 6 5 N/C N/C N/C N/C

Contratos cancelados devido à incompatibilidade com 
os Princípios Empresariais 49 35 41 63 64 49 54 100 106 62

Joint ventures alienadas devido à incompatibilidade com 
os Princípios Empresariais 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1

Violações do Código de Conduta [ M]  204 361 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Investimento social (participação acionária) US$ milhões  148 170 140 127 106 102 96 85 85 N/C

Favorabilidade [ H]
Públicos especiais 
Shell  46 46 45 39 38 52 N/C N/C N/C N/C
Concorrente mais próximo 32 36 43 45 41 50 N/C N/C N/C N/C

K

K

K

S

S
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S

S

$ 

S

 Indicadores-chave de desempenho

N/C Não calculado

 Os dados de investimento social e contratação e aquisição são coletados através do nosso sistema 

financeiro desde 2007.

 Dados obtidos de uma pesquisa interna dirigida ao representante sênior da Shell em cada país.
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Pelo quarto ano consecutivo a Shell convidou um Comitê Externo 
de Revisão para avaliar o conteúdo e o processo de produção de seu 
Relatório de Sustentabilidade. 

Esta é nossa própria avaliação do Relatório de Sustentabilidade de 
2008 da Shell. Expressamos nossas opiniões como indivíduos e não 
em nome das organizações a que pertencemos. 
 
NOSSO FOCO
 Concentramo-nos em três perguntas principais, segundo o padrão 
AA1000: 
1. A Shell selecionou os assuntos mais importantes para o relatório?
2.  Até que ponto o relatório lidou bem com esses assuntos e atendeu 

aos interesses dos stakeholders? 
3.  A Shell nos deu informação e acesso suficientes para fazermos nosso 

trabalho com eficiência? 

NOSSO PROCESSO
No outono de 2008 comentamos a escolha inicial feita pela Shell 
das questões a serem incluídas no relatório. Revisamos e comentamos 
o resumo do relatório no final de 2008, e sucessivas versões do mesmo 
em janeiro e março de 2009. O comitê se reuniu em pessoa duas vezes, 
o que incluiu reuniões com pessoal chave da Shell, e realizou várias 
teleconferências. 

Não verificamos a precisão dos dados de performance subjacentes ao 
relatório. Frisamos ainda que nossa revisão dos estudos de caso incluídos 
no relatório não se baseia em observação direta, embora tenhamos 
tido ampla oportunidade de conversar a respeito com executivos 
das companhias pertinentes. Além de comentários sobre o relatório, 
oferecemos à Shell nossas observações sobre o desempenho da empresa 
em sustentabilidade. 

Em reconhecimento pelo tempo e a expertise que aplicamos 
à tarefa, a Shell nos ofereceu um honorário a ser pago a cada 
um individualmente ou à organização beneficente da nossa escolha, 
e a empresa nos reembolsou pelas despesas de viagem e hospedagem.

O REPORTE DA SHELL
O relatório de 2008 da Shell reflete o contínuo empenho da empresa 
no reporte de suas oportunidades e desafios de sustentabilidade mais 
importantes. Neste ano o relatório, mais uma vez, enfoca amplamente 
o desafio energético com que a Shell – e todo o planeta – se defrontam. 
Embora isto limite a cobertura de outras questões importantes pelo 
relatório, em nossa opinião a Shell priorizou bem as questões e produziu 
um relatório que inclui as questões de maior significado para seu negócio 
e seus stakeholders. 

O relatório deste ano está sendo publicado em uma situação de 
mudança acelerada, o que abarca a profunda recessão econômica que 
passou a dominar o mundo no final de 2008, a extrema volatilidade dos 
preços da energia e o pano de fundo de transições de liderança, como 
a  mudança de Executivo Principal que acontecerá na Shell em 2009. 
O relatório destaca acertadamente a importância de manter o rumo, 
ou seja, continuar a lidar com a natureza de longo prazo do desafio 
energético, a despeito das atuais condições econômicas. 

COMITÊ EXTERNO 
DE REVISÃO 
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Neste ano a Shell demonstrou novamente um empenho muito sério no 
processo de revisão do comitê. A empresa tem sido exemplar na provisão 
de acesso a informações e a seus altos executivos, incluindo o Presidente 
do Comitê de Responsabilidade Social da Diretoria, o Executivo 
Principal e o Executivo Principal designado. Sua equipe de reporte 
mostrou-se muito sensível a nossos comentários, até mesmo sobre 
questões nas quais os membros do comitê diferiam da Shell em suas 
perspectivas de conteúdo. Observamos que este ano nossos comentários 
mais uma vez resultaram em numerosas mudanças – e, em nossa opinião, 
aprimoramentos – em relação às versões iniciais do relatório. Existem 
também diversas áreas em que o feedback de anos anteriores foi levado 
em conta no presente relatório, como reporte adicional de estudos 
de casos de economias em desenvolvimento, informações sobre joint 
ventures que a Shell não controla e seu enfoque de gestão com vistas 
a um desempenho de primeiro quartil.

O DESAFIO ENERGÉTICO
O relatório de 2008, tal como o do ano passado, é notável em sua 
nítida declaração da convicção da Shell de que é preciso uma ação 
imediata e decisiva para enfrentar as questões da energia e da mudança 
climática. A inclusão das “Seis Trilhas de CO2 da Shell” para o avanço 
relativo à mudança climática oferece aos leitores um mapa bem definido, 
que lhes permite compreender a estratégia adotada pela empresa em 
sua contribuição para os esforços de mitigação. Trata-se de um passo 
positivo que permite uma perspectiva muito mais explícita do que em 
anos anteriores sobre a visão da Shell para o futuro. Aplaudimos a Shell 
por clamar abertamente pelo estabelecimento de um preço internacional 
para a emissão de carbono e pela ação em Copenhague dentro de alguns 
meses. A Shell reafirmou seu empenho em coordenar a ação, conforme 
destaca o cenário “Blueprints” discutido no relatório de 2007. Acolhemos 
também a atualização da Shell sobre dois consideráveis projetos de captura 
e armazenamento de carbono (CAC), sobretudo dada a importância central 
da CAC para a obtenção de reduções contínuas das emissões de gases de efeito 
estufa a partir das operações da companhia. 

Observamos ainda várias áreas em que a Shell pode reforçar seu reporte sobre 
o desafio energético, o que inclui duas áreas destacadas pelo comitê no ano 
passado. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de ver um reporte mais extensivo 
sobre a trajetória e o desempenho futuros da Shell relativos às 
emissões de carbono. Embora apreciemos o maior insight sobre 
gestão de desempenho de primeiro quartil no relatório deste ano, 
ainda não está claro como esse enfoque, aplicado ativo por ativo, 
permitirá a medição de emissões no âmbito da companhia inteira. 
Da mesma forma, ainda não está claro como a Shell comunicará 
seu desempenho geral em emissões a partir do momento em que 
sua última meta absoluta expirar em 2010. Em segundo lugar, 
o relatório não fornece informações suficientes para permitir que os 
leitores avaliem o aumento das emissões de CO2 que deve ocorrer 
nos próximos anos, sobretudo dado que a estratégia da Shell inclui 
investimentos consideráveis em fontes de combustível intensivas em 
carbono, inclusive energia não convencional como areias petrolíferas, 
e a crescente intensidade energética da produção. 

Além disso, o relatório poderia ter oferecido uma discussão mais 
detalhada sobre a decisão da empresa de concentrar nos próximos anos seus 
investimentos de energia renovável em biocombustíveis e não em energia 
eólica e solar. Gostaríamos, especificamente, de ter visto maiores detalhes 
sobre: (1) o nível de investimento em renováveis, e de que maneira isso 
é suficiente para corresponder à declarada urgência para solucionar o desafio 

energético; (2) por que a Shell decidiu priorizar biocombustíveis em lugar 
de outras formas de energia renovável e (3) as complexidades envolvidas na 
criação de uma fonte de biocombustíveis verdadeiramente sustentável, bem 
como os esforços da Shell para alcançar esse resultado. Sem isso, existe o risco 
da acentuação da divisão entre as opiniões da Shell e as de seus stakeholders 
sobre o que constitui a natureza e um nível prudente de investimento em 
energia limpa. 

Em alguns casos a Shell fornece dados factuais que não proporcionam 
contexto suficiente para que os leitores possam avaliar se a velocidade 
e o escopo do progresso da companhia são suficientes. Isto se manifesta, 
por exemplo, na seção sobre combustíveis mais limpos para o transporte, 
na qual são descritos vários produtos experimentais sem que fique claro 
se os mesmos têm potencial para produção em escala comercial.

Além disso, embora a Shell comente que ela própria e o setor energético 
como um todo usam menos água do que indústrias como a agricultura, 
seria útil se a companhia fornecesse informações adicionais, em futuros 
relatórios, sobre operações específicas em que o uso da água é significativo 
no contexto local. Além de nossas observações sobre a maneira pela qual 
a Shell apresentou a seção intitulada Desafio Energético, apresentamos 
a seguir alguns comentários sobre vários outros tópicos abordados pela 
Shell no relatório: 
 
INTEGRAÇÃO DE APRENDIZAGEM À PERFORMANCE SOCIAL
Incentivamos a companhia a reportar de maneira mais completa nos 
próximos anos a maneira como a Shell integra as lições de experiências 
anteriores, em especial no que se refere a operações em ambientes difíceis, 
a fim de assegurar um desempenho cada vez melhor. 

DIREITOS HUMANOS
Acreditamos que a decisão de não incluir no relatório uma seção 
dedicada a direitos humanos é apropriada, tendo em vista o que ocorreu 
em 2008 e porque o assunto não faz parte da abordagem da companhia 
relativamente a tópicos tais como os Princípios Empresariais da Shell. 
Incentivamos a companhia a considerar mais profundamente qual seria 
a melhor maneira de reportar em anos futuros as questões pertinentes 
de direitos humanos que venham a surgir. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Continuamos interessados em mais informações e análise do impacto 
da Shell sobre as comunidades nos locais em que a companhia opera. 
O relatório fornece dados sobre investimentos da Shell, mas não leva 
os leitores a compreender o grau de eficiência com que tais dispêndios 
contribuíram para o bem-estar ou o progresso comunitários. 

CONCLUSÃO 
Mais uma vez a Shell demonstrou liderança em seu reporte, apresentando 
sua perspectiva das questões de maior importância para a companhia 
e o mundo em geral. Incentivamos a companhia a desenvolver mais 
seu reporte da maneira pela qual está enfrentando o desafio energético: 
fornecendo energia necessária e ao mesmo tempo colaborando na transição 
para um mix energético de carbono mais baixo. Faze-lo não só beneficiará 
a Shell como também catalisará outros agentes, levando-os a agir de forma 
essencial para criar soluções de energia sustentável. 
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Desde 1997 relatamos nossa performance ambiental e social porque 
sabemos que é importante para nossos stakeholders e o sucesso do 
nosso negócio.

REPORTE DIRIGIDO A PÚBLICOS DIFERENTES
Usamos nosso Relatório de Sustentabilidade, com o suporte de nosso site 
de Energia Responsável, para apresentar uma perspectiva geral de nossa 
performance ambiental e social no mundo inteiro. Aos clientes, fornecedores 
e equipe, nossa Revisão de Sustentabilidade oferece um breve resumo dessa 
performance. Apresentamos aos investidores o reporte de nosso enfoque de 
gestão de riscos e oportunidades ambientais e sociais por meio do Relatório 
Anual e Formulário 20-F. Além disso, cooperamos com os responsáveis 
pelos índices de sustentabilidade Dow Jones, o FTSE4Good e o Projeto 
de Disclosure do Carbono, bem como outras organizações que fornecem 
informações sobre performance ambiental e social a investidores. Operações 
individuais da Shell também podem apresentar relatórios sobre atividades 
e questões locais. 

REPORTE SOBRE O QUE É MAIS IMPORTANTE 
O bom reporte ambiental e social deve concentrar-se nas questões de maior 
importância para nossos stakeholders, tanto quanto para nós; é por isso que 
aplicamos um processo consagrado e auditável de seleção de conteúdos (ver 
abaixo). Refinamos ainda mais nosso processo em 2008 de forma a incluir 
o feedback que recebemos do Comitê Externo de Revisão. Reportamos sobre 
10 indicadores-chave de Desempenho (KPIs), desenvolvidos em consulta 
a stakeholders externos, que medem e rastreiam nossos principais impactos 
ambientais e sociais.

ALINHAMENTO COM DIRETRIZES EXTERNAS
Descrevemos no site da Shell nossa contribuição para as Metas de 
Desenvolvimento do Milênio e nossos esforços de suporte do Compacto 
Global das Nações Unidas. Continuamos usando as diretrizes G3 da Global 
Reporting Initiative (GRI) para nosso reporte de sustentabilidade. A GRI 
confirmou o nível A+ do nosso relatório de 2008.    

Seguimos também as diretrizes da Associação de Conservação Ambiental 
da Indústria Internacional do Petróleo e estamos apoiando o trabalho da 
GRI de orientação à indústria do petróleo e do gás. 
 
GARANTINDO NOSSO REPORTE
Continuamos recorrendo a um Comitê Externo de Revisão integrado 
por peritos para verificar se nosso Relatório de Sustentabilidade está 
equilibrado, pertinente e sensível aos stakeholders. Os questionamentos 
e recomendações abrangentes do comitê baseiam-se nos amplos 
conhecimentos de seus membros sobre as questões em pauta 
e em sua experiência direta de trabalho conosco.

Desenvolvemos ao longo dos anos uma série de controles internos 
destinados a contribuir para garantir a precisão dos fatos contidos em 
nosso Relatório de Sustentabilidade. Entre esses controles estão trilhas 
de auditoria para todos os dados e declarações contidos no relatório, 
aprovadas por altos gerentes. A alta liderança dos negócios deve atestar 
a precisão e a confiabilidade dos respectivos dados de HSSE e para detectar 
erros recorremos às checagens estatísticas que implantamos. Além disso, 
começamos a trabalhar com a Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, 
empresa de verificação externa, no desenvolvimento de outras checagens 
para nossos dados sobre emissões de gases de efeito estufa. 

O CAMINHO PARA O FUTURO
Devido à intensificação das exigências dos stakeholders e das 
pressões de custo, estamos acelerando a busca de opções para 
um melhor reporte, maior aprimoramento e simplificação de 
nosso processo de reporte. 

NOSSO ENFOQUE 
DE REPORTE

ETAPA 1   Perguntar aos leitores o que é mais importante 
para eles, por meio de pesquisas, entrevistas 
e revisões de mídia. Considerar também 
tópicos que são importantes para a sociedade 
mas atraem menos atenção da mídia.

ETAPA 2   Usar nossos sistemas internos de gestão de 
risco para determinar quais são as questões 
ambientais e sociais que mais afetam nossa 
estratégia de negócio.

ETAPA 3   Combinar os resultados. Levando em conta as 
restrições legais, incluímos no relatório todos 
os tópicos de prioridade mais alta. Os tópicos 
situados no nível seguinte de importância são 
abordados em nosso site.

ETAPA 4   Verificar junto aos stakeholders e ao Comitê 
Externo de Revisão se a cobertura que demos 
a esses tópicos está equilibrada e completa. 
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RESUMO da SHELL 2008
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MEDINDO NOSSO 
DESEMPENHO
A Shell usa vários indicadores-chave de 
desempenho para avaliar a performance 
geral da empresa a partir das perspectivas 
financeira, social, de eficiência e desen-
volvimento sustentável.

www.shell.com/responsible

SHELL SCORECARD 

   2008 2007

1 Retorno total para o acionista [A] (33,5)% 23,8%
2 Fundos líquidos de caixa das atividades operacionais (US$ bilhões) 44 36
3 Excelência operacional: 
  Produção de petróleo e gás (milhares bep/d) [B] 3.248 3.315
  Vendas de GNL (milhões de toneladas) 13,1 13,2
  Disponibilidade de refinarias 92,1% 91,6%
  Disponibilidade de fábricas químicas 94,3% 92,6%
4 Desenvolvimento sustentável (TRCF) [C] 1,8 1,9

Este resumo faz parte do Relatório de Sustentabilidade Shell 2008.

[A] O retorno total para o acionista é calculado com base em dividendos e preços de ações em dólares norteamericanos.
[B] Produção combinada de Exploração e Produção e Areias Petrolíferas.
[C] Medida de segurança padrão da Shell – frequência total de casos reportáveis (TRCF)

SEGURANÇA
Em 2008, 26 pessoas (dois funcionários e 24 contratados) per-
deram a vida enquanto trabalhavam para a Shell, totalizando 
cinco casos a mais que em 2007, com base em nosso escopo de 
reporte atualizado (ver páginas 36-37). Dessas fatalidades, nove 
aconteceram na estrada e outras dez na Nigéria, sendo três em 
consequência de incidentes de segurança e as restantes em um 
trágico acidente ocorrido durante o conserto de uma tubulação, 
após um incidente de sabotagem. 

Nosso índice de lesões corporais baixou em cerca de 50% desde 
1999. Isto reflete nossos esforços para formar uma cultura de 
segurança em que todos os funcionários e contratados devem 
visar à meta “Goal Zero” – operar com zero de fatalidades e de 
incidentes significativos.

LESÕES –  
Frequência Total de Casos Registráveis
Por milhões de horas de trabalho

4
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Desde 2001 a queima de gás natural foi reduzida em mais de 
70%. A queima total diminuiu novamente em 2008, quando os 
programas de melhoria operacional começaram a mostrar resul-
tados. Na Nigéria os níveis foram iguais aos de 2007 porque o 
progresso na eliminação da queima contínua foi impedido, em 
sua maior parte, por problemas constantes de financiamento 
oficial e segurança.

Nossa intensidade energética no upstream aumentou em torno de 
27% desde 2000 à medida que os campos envelhecem e passamos 
a produzir mais óleo pesado e de difícil acesso. Em resposta a isto, 
todas as nossas operações de upstream estão implantando planos 
quinquenais de gestão da energia que estabelecem as medidas 
operacionais a tomar, tais como otimização de processos e uso de 
equipamentos.

INTENSIDADE ENERGÉTICA – Exploração e Produção
Produção em gigajoules/toneladas
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A eficiência energética de nossas refinarias melhorou ligeira-
mente desde 2002. Mas em 2008 houve um decréscimo em 
relação a 2007, devido, em parte, a interrupções não planejadas 
das atividades e ao funcionamento abaixo da capacidade. 
[A] A Solomon Associates modificou em 2006 a metodologia para 
cálculo de seu Índice de Intensidade Energética patenteado. Os 
valores históricos reportados foram recalculados com base nessa 
metodologia revista.
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A intensidade energética de nossas fábricas químicas melhorou 
em 7% desde 2000. Em 2008 não tivemos condições de me-
lhorar ainda mais devido, sobretudo, a interrupções não plane-
jadas das atividades em fábricas norteamericanas por efeito do 
furacão Ike.
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A produção de petróleo a partir de areias petrolíferas requer 
mais energia do que sua produção a partir do óleo convencional. 
Nossa atual operação de areias petrolíferas é a de maior efici-
ência energética da indústria, segundo um estudo realizado em 
2008 pelo Pembina Institute e a organização WWF, que criti-
cou as atividades de areias petrolíferas. A intensidade energética 
aumentou ligeiramente em nosso negócio de areias petrolíferas 
no ano passado devido a interrupções das atividades nas instala-
ções, manutenção e atividades de construção.

INTENSIDADE ENERGÉTICA – Areias Petrolíferas 
Produção em gigajoules/toneladas
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Desde 1997 reduzimos o volume de derrames ocorridos em 
nossas operações por razões que podemos controlar, o que fize-
mos por meio de procedimentos claros, conformidade uniforme 
e muito trabalho árduo. Mas o volume de derrames decorrentes 
de sabotagem aumentou acentuadamente em 2008, devido a 
um incidente de sabotagem na Nigéria, provocando o aumento 
do nosso volume total.
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Em 2008 as emissões de GEEs das instalações operadas pela 
Shell ficaram cerca de 30% abaixo dos níveis de 1990. A maior 
parte das reduções verificadas de 2007 para 2008 deveu-se a 
alterações em nosso portfólio e à diminuição da queima fora da 
Nigéria em nosso negócio de Exploração e Produção. 
[A] Meta e linha de base ajustadas para refletir alterações de 
portfólio. 
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