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INTRODUÇÃO 

A boa performance da empresa em 2009 no que se refere aos 
aspectos de saúde, segurança e proteção ambiental nos leva a 
iniciar esta mensagem de forma diferente. Gostaria de registrar 
que o ano de 2009 está marcado na trajetória da Shell no país 
como um ano em que a gestão em HSSE (Health, Security, Safety 
and Environment; Saúde, Segurança e Meio Ambiente, em 
português) — principalmente os indicadores relacionados ao item 
segurança — superou as expectativas nas diversas áreas de 
negócios. Neste Relatório de Sustentabilidade da Shell no Brasil 
2009, reunimos exemplos de ações que resultaram nesse 
desempenho histórico.

Os últimos acontecimentos demonstram claramente a posição 
estratégica que o país assume nos planos da Shell. No segmento 
de Upstream, a Shell Brasil se consolidou como a primeira empresa 
privada e segunda no ranking de produção de petróleo no país. O 
desafi ador projeto Parque das Conchas, no Espírito Santo — que 
entrou em produção em julho de 2009 —, revelou uma 
produtividade acima do esperado e fechou o ano com cerca de 
2,7 milhões de barris produzidos.
 
E, já em 2010, demos um passo importante para fortalecer ainda 
mais nossa posição na área de combustíveis renováveis: o anúncio 
de um memorando de entendimento com a intenção de formar uma 
Joint Venture (JV) com a Cosan S.A. no valor de aproximadamente 
US$ 12 bilhões para a produção de etanol, açúcar e energia, além 
de suprimento, distribuição e comercialização de combustíveis. 
Essa novidade amplia a participação da Shell em biocombustíveis 
sustentáveis de baixa emissão de CO2 no mix global de 
combustíveis para utilização em transportes e resulta em um grande 
impacto no mercado de Varejo. Com uma rede de 
aproximadamente 4,5 mil postos de serviços e volumes totais de 
vendas de combustíveis em torno de 17 bilhões de litros anuais, a 
potencial JV será uma das distribuidoras líderes no país. Além 
disso, amplia-se o escopo para o desenvolvimento de tecnologias 
de biocombustíveis de segunda geração. 

Também publicamos aqui nossa participação em investimentos 
sociais e a forma como nos relacionamos com os diversos públicos. 
São as nossas contribuições, que, somadas às ações da Shell mundo 
afora — descritas no Relatório de Sustentabilidade da Shell —, 
buscam uma realidade energética viável para as futuras gerações.

Gilbert landsberg
Presidente da Shell Brasil
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NOta dE adVErtêNCIa 
As companhias em que a Royal Dutch Shell plc tem investimentos, direta ou indiretamente, são 
entidades separadas. Nesta publicação as expressões “Shell”, “Grupo Shell” e “Royal Dutch 
Shell” são empregadas às vezes por conveniência, nos casos de referência à Royal Dutch Shell 
plc e a suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras “nós” e “nossas/os” também 
são usadas com referência a subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para as mesmas. 
Essas expressões são empregadas ainda quando não há propósito útil na identifi cação de uma 
companhia ou companhias específi cas. termos tais como “subsidiárias”, “subsidiárias da Shell” 
e “companhias Shell”, conforme empregados nesta publicação, referem-se a companhias sobre 
as quais a Royal Dutch exerce controle, direta ou indiretamente, seja por deter a maioria dos 
direitos de voto ou o direito de exercer uma infl uência controladora. As companhias em que a 
Shell exerce infl uência signifi cativa mas não controle são chamadas de “companhias associadas” 
ou “associadas” e aquelas sobre as quais a Shell tem controle conjunto são identifi cadas como 
“entidades sob controle conjunto”. Esta publicação faz referência também às associadas e 
entidades sob controle conjunto como “investimentos de participação acionária”. A expressão 
“participação da Shell” é empregada por conveniência, para indicar a participação da Shell, 
direta ou indireta (como, por exemplo, através de nossa participação acionária de 34% na 
Woodside Petroleum Ltd.) na propriedade de um empreendimento, parceria ou companhia, 
excluída a participação de quaisquer terceiros. 

Esta publicação contém declarações de perspectiva futura relativamente à situação fi nanceira, 
resultados de operações e negócios da Royal Dutch Shell. Todas as declarações que não sejam 
declarações de fato de natureza histórica são, ou podem ser consideradas, declarações de 
perspectiva futura. Essas declarações são de expectativas futuras que se baseiam em expectativas 
e pressuposições correntes da direção e envolvem riscos e incertezas, conhecidos e desconhecidos, 
que poderiam fazer com que resultados, desempenho ou eventos concretos se tornem distintos 
substancialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. As declarações de 
perspectiva futura incluem, entre outras coisas, declarações referentes à exposição em potencial 
da Royal Dutch Shell a riscos de mercado e declarações que expressam expectativas, convicções, 
estimativas, previsões, projeções e pressuposições da direção. Tais declarações de perspectiva futura 
são identifi cadas pelo fato de fazerem uso de termos e frases tais como “antecipar”, “acreditar”, 
“poderia”, “calcular”, “esperar”, “tencionar”, “poderia/poderiam”, “planejar”, “objetivos”, 
“perspectiva”, “provavelmente”, “projeto”, “irá/irão”, “buscar/procurar”, “visar”, “riscos”, “metas”, 
“deveria/deveriam” e termos e frases semelhantes. Existem vários fatores que poderiam afetar 
as futuras operações da Royal Dutch Shell e fazer com que aqueles resultados se tornem distintos 
substancialmente daqueles expressos nas declarações de perspectiva futura contidas nesta 
publicação, o que inclui (sem limitar-se a): (a) fl utuações dos preços do óleo cru e do gás natural; (b) 
alterações na demanda dos produtos do Grupo; (c) fl utuações cambiais; (d) resultados de atividades 
de perfuração e produção; (e) estimativas de reservas; (f) perda de mercado e concorrência da 
indústria; (g) riscos físicos e ambientais; (h) riscos associados à identifi cação de propriedades e 
alvos adequados para aquisição em potencial, e a negociação e conclusão bem-sucedidas de 
tais transações; (i) o risco de manter atividades comerciais em países em desenvolvimento e países 
sujeitos a sanções internacionais; (j) desenvolvimentos de natureza legislativa, fi scal e reguladora, 
inclusive litígio em potencial e efeitos de regulação decorrentes da reca tegorização de reservas; (k) 
condições de mercado de natureza econômica e fi nanceira em diversos países e regiões; (l) riscos 
políticos, inclusive os riscos de expropriação e renegociação dos termos de contratos com entidades 
governamentais; atraso ou antecipação de aprovação de projetos e atraso no reembolso de custos 
compartilhados; e (m) mudanças nas condições comerciais. Todas as declarações de perspectiva 
futura contidas nesta publicação estão expressamente qualifi cadas, em sua inteireza, pelas 
declarações acauteladoras contidas ou mencionadas nesta seção. Os leitores não devem se basear 
excessivamente em declarações de perspectiva futura. Os fatores adicionais que podem afetar 
resultados futuros estão contidos no formulário 20-F da Royal Dutch Shell para o ano encerrado a 31 
de dezembro de 2009 (disponível em www.shell.com/investor e www.sec.gov). O leitor deve levar 
em consideração esses fatores. Cada uma das declarações de perspectiva futura se aplica apenas a 
partir da data de publicação deste relatório, 2010. Nem 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 poderiam diferir substancialmente 
daqueles declarados, implícitos ou inferidos a partir das declarações de perspectiva futura contidas 
nesta publicação.

A Comissão de Valores mobiliários e Câmbio (Securities e Exchange Commission – SEC) dos 
Estados unidos permite às companhias de petróleo e gás, em seus registros na SEC, a divulgação 
apenas das reservas comprovadas que a companhia tenha demonstrado, por meio de produção 
concreta ou testes de formação conclusivos, serem econômica e legalmente produzíveis nas 
atuais condições econômicas e operacionais. Nesta publicação, empregamos certos termos 
cuja inclusão nos registros da SEC está rigorosamente proibida pelas diretrizes da mesma. 
Recomenda-se aos investidores norte-americanos que considerem com atenção à declaração em 
nosso Formulário 20-F, Arquivo No 32575, disponível no website da SEC em www.sec.gov. Esses 
formulários podem ser obtidos também junto à SEC, pelo telefone 1-800-SEC-0330.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NO BRASIL
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NOSSOS NEGÓCIOS

 Cerca de 8 bilhões de litros de combustíveis foram vendidos em 2009 pelos postos de serviços da Shell 

SObrE a ShEll 
A Shell é um grupo global de companhias 
de energia e petroquímica que emprega 
101 mil pessoas em mais de 90 países. 
Nosso objetivo é satisfazer as necessidades 
energéticas da sociedade de maneiras 
economicamente, ambientalmente e 
socialmente responsáveis.

Em 2009, a Shell iniciou a produção em 
projetos de petróleo e gás que fornecerão 
energia por décadas. Também progredimos 
em outros projetos que começarão a 
produzir energia nos próximos anos, a partir 
de 2010. Estamos aumentando a produção 
de gás natural e continuamos inovando e 
aplicando tecnologias avançadas para 
disponibilizar energia e combustíveis de 
baixo carbono. Nossa performance em 
segurança foi recorde.

Nossos negócios no brasil 
A Shell Brasil fechou 2009 com 
aproximadamente 2 mil funcionários e 
faturamento de R$ 24,4 bilhões, tendo 
respondido por 16,8% do mercado 
nacional, conforme dados do Sindicato 
Nacional das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e Lubrificantes – Sindicom. 
O Varejo, área mais antiga da Shell no 
país, contava, em dezembro, com mais 
de 2,7 mil postos de serviços. O 
segmento Comercial, que fornece 
serviços e produtos a indústrias e 
empresas de transportes, encerrou o ano 
com 1,4 mil clientes. O negócio de 
Downstream* conta ainda com as áreas 
de Aviação, Lubrificantes, Suprimentos e 
Distribuição, Shell Marine Products e 
Químicos. No que se refere a Upstream*, 

integram o portfólio da empresa as áreas 
de Exploração e Produção (EP) e de GNL 
e Monetização de Gás.

Nossos princípios
Para garantir que o desenvolvimento 
sustentável seja o tema central de suas 
operações, a Shell se baseia em seus 
Princípios Empresariais e conta também 
com o Código de Conduta. A principal 
ferramenta de monitoramento da 
aplicação dos princípios é o Shell 
Global Helpline, canal de comunicação 
para os funcionários relatarem 
preocupações e possíveis transgressões. 
A empresa lançou ainda, em 2009, o 
Programa de Combate a Suborno e 
Corrupção, por meio do qual estão 
sendo reforçados ou criados controles e 
procedimentos para algumas transações, 
tais como contribuições de caridade e 
contribuições que possam ter conotação 

política, presentes e entretenimento e uso 
de agentes. Todos os funcionários 
receberam treinamento on-line sobre a 
questão, e aqueles com cargos que 
apresentam risco de exposição também 
foram treinados presencialmente. Ainda 
em reforço dos Princípios Empresariais, 
a empresa manteve o treinamento de 
Direito da Concorrência.

No que diz respeito à saúde, ressaltem-se os 
programas Equilíbrio, que oferece apoio a 
funcionários e dependentes através de 
atendimento psicológico, por exemplo, e 
Viva Bem, com foco na manutenção de 
hábitos saudáveis. A Shell atua para fazer 
com que o local de trabalho, além de 
saudável, seja inclusivo. No recrutamento, 
por exemplo, são observados aspectos 
sobre gênero, raça e condição física. Em 
relação às mulheres, em 2009 elas 
ocuparam 24% dos cargos de supervisão.

A Shell transmite seus princípios à sua 
cadeia produtiva. A área de Suprimentos, 
por exemplo, possui um pacote específico 
de cláusulas relativas ao desenvolvimento 
sustentável, englobando desde aspectos 
sociais como a proibição do uso de mão de 
obra infantil e trabalho forçado até aspectos 
relacionados à preservação ambiental. 
Cláusulas de Direitos Humanos também 
constam nos contratos de atividades de 
segurança patrimonial (veja na página 7).

*Neste relatório, o termo Upstream abrange as 
atividades de exploração, desenvolvimento e produção 
de petróleo, Gás Natural Liquefeito e Monetização de 
Gás. Já Downstream refere-se às áreas envolvidas com 
transporte, distribuição e comercialização de produtos à 
base de petróleo para uso industrial e de transporte.

VOCê SabIa? Em 2009...
 O segmento do Varejo comercializou cerca de 8 bilhões de litros de combustíveis.
 As vendas da gasolina Shell V-Power significaram 31,7% do total das gasolinas 

comercializadas na rede, o que equivale a um volume de 1 bilhão de litros.
 As operações da Shell no país envolveram:

  • 45 bases de abastecimento.
  • 21 transportadoras, englobando cerca de 1,2 mil veículos e 1,7 mil motoristas.
  • Abastecimento de aeronaves em 53 aeroportos; a rede cobre os principais   

    aeroportos do mercado de aviação no país.
 A Shell é a maior distribuidora de lubrificantes acabados do mundo, tendo vendido 

cerca de 119,3 milhões de litros no Brasil.
 A área Comercial vendeu 2,5 bilhões de litros de óleo diesel e mais de 742 mil 

toneladas de óleo combustível.
 Foram 46 milhões de litros de combustíveis e 5,5 milhões de litros de lubrificantes 

comercializados por Shell Marine Products.
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prINCIpaIS prOjEtOS

O principal acontecimento no segmento de 
Upstream em 2009 foi a entrada em 
produção, em julho, do Parque das Conchas 
(antigo BC-10), no Espírito Santo, 
consolidando os investimentos da Shell nesta 
área no país. Os desafios tecnológicos, que 
já eram grandes na montagem do projeto em 
função da alta complexidade dos campos, 
mostraram-se ainda maiores com o início da 
produção, quando se puderam confirmar as 
previsões do reservatório. Mas as surpresas 
positivas, como a descoberta de que alguns 
poços apresentavam produtividade maior do 
que a esperada, levaram o Parque das 
Conchas a ultrapassar as expectativas: em 
apenas quatro meses, a marca de 1 milhão 
de barris foi atingida. Com a superação das 
dificuldades que foram surgindo após a 
entrada em produção (o ramp up), a 
empresa fechou 2009 com cerca de 2,7 
milhões de barris produzidos neste campo.

Vale assinalar que a Shell foi a primeira 
empresa privada a produzir petróleo na 
Bacia de Campos. Pioneirismo que se reflete 
também na inovadora tecnologia utilizada 
no Parque das Conchas — inovadora 
inclusive para as empresas Shell —, 
trazendo benefícios de sustentabilidade, 
como a separação do gás e do óleo, o que 
reduz os riscos de incidentes.

Desde 1998, a empresa já investiu mais de 
R$ 6 bilhões no segmento de Upstream. 

VOCê SabIa?
Foi lançado em 2009 o Novo Shell 
Formula Diesel, que veio atualizar o 
produto voltado para veículos pesados 
comercializado no país há mais de 15 
anos. A capacidade extra de limpeza 
do sistema de injeção do motor é uma 
das melhorias da nova formulação, que 
traz a economia de até 3% no consumo 
de combustível e a consequente 
redução nas emissões de CO2.

 O FPSO Espírito Santo processa o óleo extraído do Parque das Conchas, na Bacia de Campos

A SHELL é umA COmPANHiA GLOBAL quE DESENVOLVE ENErGiA 
E POSSiBiLitA mELHOrES CONDiçõES PArA A ViDA DAS 
PESSOAS. À mEDiDA quE ENtrAmOS Em um NOVO PEríODO 
DE CrESCimENtO, APrimOrAmOS NOSSO DESEmPENHO NOS 
NEGóCiOS E rEFOrçAmOS A NOSSA PrODuçãO.

São duas plataformas, ambas na Bacia de 
Campos: o FPSO Espírito Santo, que tem 
capacidade para armazenar cerca de 1,5 
milhão de barris e processa o óleo extraído 
do Parque das Conchas; e o FPSO 
Fluminense, em operação desde 2003, 
cuja capacidade de estocagem é de 
aproximadamente 1,3 milhão de barris e 
relaciona-se aos campos de Bijupirá e 
Salema — que produziram em 2009 cerca 
de 9,22 milhões de barris de óleo e 119 
milhões de metros cúbicos de gás.

O objetivo da Shell é aplicar o que tem de 
melhor em termos tecnológicos não só para 
desenvolver os 15 blocos (dez offshore e 
cinco onshore) que detém no país, mas 
também para crescer no segmento de 
combustíveis renováveis. Uma das maiores 
distribuidoras de biocombustíveis de 
primeira geração do mundo, a Shell vendeu 
em 2009 mais de 9 bilhões de litros, sendo 
35% deste montante referente à contribuição 
da Shell Brasil. Em relação ao biodiesel, 
cabe destacar que toda a infraestrutura de 
distribuição da empresa estava adaptada, 
em 2009, para comercializar o biodiesel B4 
(96% de diesel e 4% de biodiesel). Em 
2010, será concluída a adaptação para a 
comercialização do biodiesel B5.

Ainda na área de novas tecnologias, desde 
2008 a Shell desenvolve projeto de 
pesquisa com a Universidade Estadual de 
Campinas (unicamp), no segmento de 
biocombustíveis de segunda geração. Esses 
combustíveis renováveis serão produzidos a 
partir de matérias-primas que não competem 
com a produção de alimentos, como, por 
exemplo, resíduos agrícolas. Os primeiros 
resultados já começaram a surgir em 2009, 
e para 2010 está prevista a inauguração do 
prédio de laboratórios de biocombustíveis 
avançados na unicamp, a fim de ampliar as 
pesquisas. Em outra parceria, desta vez com 
a Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e voltada para o segmento de Upstream, 
a Shell iniciou em 2009 a construção de um 
laboratório que irá conter um tanque de 
modelagem estratigráfica de reservatórios 
em águas profundas, o maior do mundo no 
momento para este tipo de pesquisa. Os 
resultados esperados deverão contribuir 
para o desenvolvimento das atividades de 
exploração e produção de petróleo em 
águas profundas no país. Esses exemplos 
ilustram a aposta da Shell no 
desenvolvimento de novas tecnologias no 
Brasil, o que faz parte de seus esforços para 
contribuir com a capacitação tecnológica 
da universidade e da indústria locais.
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  CONtEúdO lOCal
  Para além da obrigação legal, a Shell tem por política incentivar as compras de bens 

e a contratação de serviços com fornecedores brasileiros, de forma a contribuir para 
o desenvolvimento do país. A estratégia adotada pela área de Upstream dá a 
dimensão da importância do tema para a empresa. tornar as contratações viáveis 
quanto à competitividade econômica e técnica requer aprofundar o conhecimento da 
capacidade dos fornecedores nacionais e das barreiras existentes e atuar para 
eliminá-las. Visando acelerar esse processo, a Shell Brasil criou em 2009 uma 
coordenação especializada no assunto.

 
  O trabalho de discussões com os fornecedores ajudou a vencer obstáculos, por 

exemplo, no projeto Parque das Conchas. um deles dizia respeito a encontrar 
fabricantes de equipamentos que atendessem às exigências da tecnologia de 
bombeio e separação de fluidos marinhos. A Shell constatou que havia fornecedores 
locais capazes de atender a esses requisitos técnicos. Ressalte-se ainda que os 
serviços de manutenção, materiais e consumíveis para ambos os FPSOs são 
adquiridos, em sua grande maioria, de empresas locais. Com relação às peças para 
manutenção, a estratégia pressupõe a reposição por peças originais, respeitando a 
origem do fabricante. A empresa participa ainda do Programa de mobilização 
Nacional da indústria do Petróleo e Gás (Prominp), do Centro de Excelência em EPC 
(Engeneering Procurement Construction) e da Organização Nacional da Indústria do 
Petróleo (Onip), que atua para integrar as operadoras com os fornecedores.

prINCIpaIS prOjEtOS NOSSOS VIzINhOS

programa de performance Social
Manter aberto o canal de diálogo com as 
comunidades vizinhas às suas operações 
faz parte da estratégia de performance 
social da Shell. A área de Upstream realiza 
discussões com as comunidades pesqueiras 
desde 2001, tendo, por conta disso, 
implementado diversas iniciativas em 
conjunto com a população localizada na 
área de influência de suas atividades, entre 
as quais se destaca o Promover. iniciado 
em 2007, o programa é desenvolvido em 
parceria com o Grupo de Aplicação 
Interdisciplinar à Aprendizagem (Gaia) e 
tem por objetivo capacitar lideranças 
locais para a elaboração e captação de 
recursos para projetos socioambientais, 
tendo como ponto de partida a reflexão e 
discussão sobre os desafios da região em 
questão. O Promover já formou cinco 
turmas, que englobaram cerca de 130 
pessoas de municípios do rio de Janeiro 
(Cabo Frio, Arraial do Cabo, Campos dos 
Goytacazes e São João da Barra) e do 
Espírito Santo (Presidente Kennedy, 
marataízes, Piúma, itapemirim, Anchieta, 
Guarapari e Vila Velha). A última turma 
teve início em 2009 e abrangeu estes três 
últimos municípios capixabas. 

Boa parte dos quase 30 projetos oriundos 
do Promover tem foco em geração de 
renda. Dois deles contam com o patrocínio 
da Shell. O óleo reciclado, Pescador 
Beneficiado, sediado em Arraial do Cabo e 
desenvolvido pelo Centro de Logística e 
Apoio à Natureza (Clean), tem por 
finalidade recolher e processar óleo de 
cozinha queimado na região, 
transformando-o em biodiesel para ser 
vendido a pescadores a preços abaixo dos 
do mercado. Em 2009, o projeto vendeu 
todo o óleo coletado, já que a instalação 
da usina de processamento está 
condicionada a uma coleta média mensal 
de 40 mil litros, a ser atingida em 2010. O 
outro projeto é o Filhos do Mar, sugerido 
pela turma de Itapemirim, que propõe a 

 A empresa contribui para o desenvolvimento da indústria brasileira com o incentivo às compras locais

NOSSOS PrOJEtOS E iNStALAçõES OPErAm 
FrEquENtEmENtE PErtO DAS COmuNiDADES. ELES 
trAzEm EmPrEGOS E BENEFíCiOS ECONômiCOS. 
tAmBém PODEm trAzEr CErtAS PrEOCuPAçõES, 
COmO, POr ExEmPLO, O imPACtO AmBiENtAL. 

FM
C

 Tecnology
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  INICIatIVa jOVEm

um dos mais relevantes investimentos sociais da empresa, o iniciativa Jovem 
passou em 2009 por um processo de revisão estratégica. O objetivo era dar mais 
dinamismo ao programa, tendo por desafio ampliar o número de participantes e 
de empreendimentos, além de diversificar o perfil dos jovens atendidos. O 
iniciativa Jovem — que estimula jovens a criar seu próprio negócio e gerar 
benefícios para a comunidade — passará, por exemplo, a ser desenvolvido em 
dois polos de aprendizado: um no Centro, que já existia, e outro na zona Oeste do 
rio de Janeiro (rJ), ambos implementados pelo Centro integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds). Ao longo desses nove anos, 
foram 5.338 jovens inscritos, sendo 888 para a turma de 2010; 931 jovens 
capacitados; 121 que receberam o Selo Empreendedor Sustentável; e 323 projetos 
desenvolvidos. A iniciativa segue os moldes do programa global Shell Live Wire, 
presente em mais de 20 países.

 Em nove anos , 931 jovens foram capacitados pelo programa

capacitação de jovens pescadores e filhos 
de pescadores. Os cursos — um de 
soldador e outro de eletricista de veículos 
automotores — serão realizados em 2010,  
abrangendo, cada um, 20 pessoas.

As bases de abastecimento da Shell também 
buscam fortalecer o relacionamento com as 
comunidades de seu entorno. Nos últimos três 
anos, a empresa iniciou um processo de 
revisão de Performance Social em algumas 
bases a fim de avaliar o relacionamento com 
os vizinhos (entre os quais, poder público 
local, parceiros de negócio e comunidade). 
Esses diagnósticos identificam boas práticas a 
serem replicadas ou servem como base para 
planos de ação. Como fruto dessa revisão, no 
Pool de São Paulo (Base do ipiranga), na 
capital paulista, por exemplo, a empresa 
lançou em 2008 um concurso de projetos 
para receber seu apoio técnico-financeiro e 
convidou as entidades sem fins lucrativos que 
já atuavam na região para participar. Duas 
oficinas de elaboração de projetos sociais 
foram oferecidas à comunidade local e seis 
projetos selecionados para receber o apoio 
da empresa. Em 2009, como parte do 
processo de fortalecimento institucional dos 
projetos, foram oferecidas oficinas de 
captação de recursos.

Também passou pelo processo de revisão a 
Base de Esteio (RS) em 2009. Entre as boas 
práticas identificadas, está uma parceria 
com a Transportadora Henrique Stefani 
para tratar do tema “segurança no trânsito” 
junto a alunos da Escola Municipal Alberto 
Pascoalini, a cerca de 5 quilômetros da 
base. Em 2009, todas as 150 crianças da 
escola integraram excursões a Porto Alegre 
(RS) para participar de peças de teatro 
educativas da Fundação Thiago de Moraes 
Gonzaga. A entidade é referência no 
combate a acidentes de trânsito e na 
valorização da vida no Rio Grande do Sul. 

Incentivo à geração de renda 
e ao empreendedorismo 
Em 2010 completam-se 10 anos de apoio 
da Shell à Junior Achievement, seção Rio 
de Janeiro, tendo beneficiado até 2009 
mais de 2,1 mil jovens em projetos de 
educação para o empreendedorismo. 
Cerca de 30 funcionários participaram dos 
programas como voluntários em 2009. A 
Shell também contribuiu com o Capacitar, 
projeto que visa profissionalizar e 
promover a cidadania de jovens das 
comunidades da Rocinha e Vidigal, no Rio 
de Janeiro (rJ). Em 2009, foram 

contemplados 25 alunos da oficina com 
foco no mercado náutico.

Dentro do conjunto de iniciativas realizadas 
com as comunidades pesqueiras, a Shell 
patrocinou, em 2009, mais uma caravana de 
pescadores e maricultores da Região dos 
Lagos e Costa Verde (rJ) para o Vii Seminário 
de Maricultura, realizado, em Angra dos Reis 
(rJ), pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
micro e Pequenas Empresas (Sebrae-rJ) em 
parceria com outras instituições. A empresa 

também participa do Projeto de 
Desenvolvimento do Polo de maricultura da 
região dos Lagos, em Arraial do Cabo (rJ).
 
Em 2009, a Shell apoiou ainda o curso 
reparo de Barcos, que capacitou 48 
pescadores em Cabo Frio (rJ). Foram 
quatro módulos (mecânica de motores, 
eletroeletrônica, engenharia naval e 
carpintaria naval). Em outra frente, a 
empresa deu suporte ao Curso de 
Associativismo, Beneficiamento de Pescado 

Fernanda M
edeiros
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e Gestão de Negócios, em quissamã (rJ), 
que envolveu 29 pessoas.

meio ambiente
A principal contribuição da Shell na área 
ambiental é o Projeto de monitoramento de 
Baleias por Satélite, que visa obter 
informações sobre a rota migratória da 
espécie jubarte através da telemetria por 
satélite. Em 2009, o projeto seguiu na 
linha de verificar se os animais se movem 
por toda a costa brasileira e se existem 
rotas migratórias alternativas, além de 
comparar o uso do hábitat das baleias em 
relação às atividades de Upstream. Doze 
baleias foram marcadas em 2009 e 95 
desde o início do projeto, realizado há 
nove anos em parceria com instituições de 
pesquisa do Brasil, da Dinamarca e dos 
Estados Unidos. Também com viés 
ambiental, vale assinalar o projeto Óleo 
reciclado, Pescador Beneficiado, citado 
aqui anteriormente.

Educação
O projeto Biblioteca Móvel, parceria da 
Shell com a Viação Itapemirim, recebeu, 
em 2009, mais de 20 mil visitantes nos 
estados de São Paulo, Espírito Santo, 
Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, minas 
Gerais e Santa Catarina. Em quatro anos, 
107 localidades foram visitadas e mais de 
127 mil pessoas atendidas. Ainda no 
campo educacional, em 2009, a Shell 
beneficiou 11 alunos da universidade 
Estácio de Sá de Cabo Frio (rJ), com bolsas 
parciais, para conclusão do Curso de 
tecnologia Pesqueira, que teve duração de 
dois anos e meio.

Cultura
A Shell imprime sua marca na área cultural 
com os prêmios Shell de Música e de Teatro. 
Em 2009, Ney Matogrosso foi o artista 
homenageado no prêmio Shell de Música.

parceria mundial de Segurança Viária
Em 2009, a empresa continuou a apoiar a 
organização não governamental suíça 
Global Road Safety Partnership – GRSP 
(Parceria mundial de Segurança Viária). O 
objetivo desta iniciativa — capitaneada 
pelo Banco mundial, pela Cruz Vermelha e 
por um departamento de desenvolvimento 
do Reino Unido — é reunir esforços, em 
âmbito mundial, para implementar 
programas e políticas urbanas voltados 
para a redução do número de acidentes 
viários. O Brasil continuou, em 2009, como 
o país-alvo na América Latina, com cerca de 
20 cidades atendidas. Destas, seis foram 
indicadas pela Shell: macaé (rJ), Jundiaí 
(SP), São José do rio Preto (SP), Betim (mG), 
Porto Alegre (rS) e Canoas (rS).

Voluntariado
As ações de voluntariado dos funcionários 
da Shell são estruturadas por meio do 
Saber Dividir, que incentiva a participação 
direta do público interno em projetos 
sociais e realiza campanhas de 
arrecadação. Em 2009, a Shell 
contabilizou 360 horas dedicadas por 31 
funcionários ao voluntariado, com 
destaque para a participação nos 
programas da Junior Achievement, por 
meio dos quais os voluntários levaram para 
as salas de aula seus conhecimentos e suas 
experiências pessoais.

Outras iniciativas
As leis de incentivo fiscal também são 
instrumentos utilizados pela empresa para 
investir em projetos socais. Dentro desse 
escopo, a Shell manteve o apoio, que já 
dura 27 anos, à Ação Comunitária do Brasil 
(ACB). Dois projetos de incentivo à leitura 
da ACB na Vila do João e na Cidade Alta, 
no rio de Janeiro (rJ), foram beneficiados: o 
Baú Literário, que atende a 150 crianças; e 
o Bonde das Letras, que contempla 500 
participantes de atividades da ACB. Contou 
ainda com o suporte da empresa em 2009 
o Lar Batista Janell Doyle, instituição de 
manaus (Am) beneficiada com repasse de 
recursos deduzidos do Imposto de Renda a 
projetos do Fundo para a infância e 
Adolescência (FIA).
 
Somam-se aos investimentos mencionados 
acima as contribuições da Shell para o 
país que acontecem também na forma de 
pagamentos de impostos e de royalties: 
cerca de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões, 
respectivamente, em 2009. 

relacionamento com a sociedade
A Shell participa de diversos grupos de 
trabalho e câmaras técnicas setoriais com 
o objetivo de buscar soluções para 
problemas comuns da indústria, discutir a 
elaboração de modelos de relacionamento 
com a comunidade e despertar a 
consciência do público para a 
sustentabilidade. Além disso, é signatária 
do Pacto de Ação em Defesa do Clima, do 
Pacto Empresarial pela integridade e 
contra a Corrupção e do Pacto Nacional 
da Erradicação do Trabalho Escravo.

Luciano C
andisani
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SEGuraNça

Um dos principais alicerces da política 
corporativa da Shell é o Sistema de Saúde, 
Segurança, Segurança Patrimonial e meio 
Ambiente, o chamado HSSE (Health, 
Security, Safety and Environment). Em 
2009, todos os manuais relacionados a 
HSSE foram revisados e estruturados de 
forma a facilitar o entendimento e tornar 
mais eficaz a aplicação das normas no dia 
a dia das atividades. Esse processo de 
revisão englobou a política como um todo, 
e em função disso a sigla ganhou mais 
duas letras, passando a incorporar, em 
2010, o item performance social (HSSE-

VOCê SabIa?
Desde 2007, as áreas de negócios da empresa contam com um especialista dedicado 
no país — MTA (Marine Technical Adviser) — para as questões de transporte e 
terminais marítimo-fluviais. Em 2009, foram inspecionados cerca de 150 embarcações 
e 20 terminais e treinadas 100 pessoas. Os resultados são visíveis na melhoria dos 
padrões de segurança da navegação e proteção ambiental. Exemplo disso ocorreu no 
terminal de Santarém (PA), com uma profunda alteração na segurança da operação 
com combustíveis. Empresas fluviais tiveram suas atividades suspensas, pois não 
atendiam a esses padrões. Num trabalho em parceria com a Shell, tripulações de 
bordo foram treinadas, balsas-tanque foram completamente adequadas e uma 
balsa-tanque autopropulsada construída com base nesses requisitos de HSSE das 
empresas Shell.

ESSE FOi um ANO DE mELHOrAS SiGNiFiCAtiVAS NA 
PErFOrmANCE DE SEGurANçA DA SHELL. SABEmOS quE, 
PArA CONtiNuAr mELHOrANDO, DEVEmOS EmPrEGAr 
ESFOrçO E ViGiLâNCiA CONtíNuOS, À mEDiDA quE 
SEGuimOS CONStruiNDO NOSSA CuLturA DE SEGurANçA.

SP), que sempre fez parte da estratégia de 
atuação da empresa, mas, ao ser incluído 
na política de forma mais sistemática, 
passa a seguir um padrão global das 
empresas Shell.

O balanço do desempenho dos negócios 
no país no que diz respeito a HSSE foi 
bastante positivo em 2009, um ano para 
servir de referência, tendo a empresa 
alcançado as principais metas 
estabelecidas. Um exemplo é o fato de a 
Shell não ter registrado nenhum acidente 
rodoviário com fatalidade. Também vale 
destacar a redução em torno de 30% no 
total de derrames acima de 100 quilos. 
São resultados que refletem os esforços da 
empresa em direção ao alvo zero, 
preconizado pelo programa Goal Zero, 
cuja finalidade é fazer com que todos os 
envolvidos nas operações tenham zero 
como alvo em relação a acidentes, 
derrames, doenças e incidentes ligados à 
segurança patrimonial. 

Todos os mercados da empresa atuam com 
base na ideia de que a identificação do 
risco é o ponto de partida para a 
implementação de melhorias nas condições 
e procedimentos de trabalho. Por isso, o 
estímulo ao relato das práticas inseguras e 
de quase acidentes continua sendo 
fundamental. Em 2009, houve quase 12 

mil reportes, realizados de forma voluntária 
pelos funcionários e contratados. Como 
parte desse esforço de conscientização, a 
empresa manteve ainda, em 2009, o 
programa Hearts and Minds (Corações e 
mentes) e as regras de Ouro: Cumprir (leis, 
padrões e procedimentos); Intervir (em 
situações inseguras ou ao identificar 
procedimentos não cumpridos); e Respeitar 
(os vizinhos).
 
Em mais uma frente, a Shell lançou em 
2009 as 12 Regras que Salvam Vidas, que 
reúnem regras básicas de segurança, 
formuladas com base em dados estatísticos 
que apontam para o fato de serem a 
desatenção e a quebra dessas regras 
simples as causas da maior parte dos 
acidentes. Todos os funcionários e 
contratados (cerca de 12 mil pessoas) 
participaram ao longo do ano de 
treinamentos sobre as regras.

As diversas unidades de negócios 
desenvolvem ações específicas de acordo 
com suas realidades. No caso de Upstream 
há um foco na gestão de contratados, já 
que aproximadamente 80% das atividades 
da área são feitas por esse público. Entre 
as ações de 2009 estão os treinamentos de 
reconhecimento de riscos e de como fazer 
ou receber intervenções de segurança. 
Além disso, 100% dos contratados foram 
treinados nas 12 Regras que Salvam Vidas, 
e houve dois workshops com o time 
gerencial (cerca de 70 pessoas em cada 
um) das contratadas atuantes nas 
atividades de alto risco.

Em Distribuição, uma das mais importantes 
iniciativas da Shell é o Road Safety, 
programa de segurança nas estradas, cuja 
eficácia pode ser comprovada pela 
performance de 2009, quando a empresa 
comemorou um ano sem acidentes fatais 
nas rodovias. Mantiveram-se no escopo do 
programa, em 2009, a Operação de 
Segurança de Gerenciamento Avançada 
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nas quatro rotas consideradas de alto risco 
e as “auditorias invisíveis” — uma empresa 
contratada realiza filmagens e tira 
fotografias dos caminhões — em 96 rotas 
por todo o Brasil. Leve-se em consideração 
que, devido ao aumento do volume de 
vendas, a exposição cresceu cerca de 45% 
desde a última vez que a empresa registrou 
um ano sem acidentes fatais (2004), o que 
torna o desafio do trabalho de segurança 
ainda maior.

No Varejo, as dez Unidades de 
Treinamento Móveis (UTM) levaram a mais 
de 2,6 mil postos, em 2009, a estrutura 
necessária para o treinamento de 
funcionários dos estabelecimentos  
(24,6 mil, no total). Os treinamentos  
foram focados em melhor capacitar os 
frentistas nas respostas a situações de 
emergências, além de orientá-los quanto 
ao melhor procedimento para os incidentes 
relacionados à segurança patrimonial, 
reduzindo os números de casos com  
vítimas (clientes e funcionários). Demonstra-
se, assim, o sentido da parceira da Shell 
com os seus clientes e revendedores.

O mercado Comercial, por sua vez, deu 
continuidade ao trabalho realizado junto 
aos clientes para definição das ações de 
adequação aos padrões operacionais  
da Shell. A integração na forma de 
parceria com os clientes tem evidenciado  
a eles que padrões de HSSE agregam  
valor aos negócios.

Já em Aviação, o Programa de 
Competência de Aviação treinou 
operadores em toda a rede, e a área 
fechou 2009 com 73% da rede 
alcançando a nota máxima nos objetivos 
do Goal Zero, o melhor desempenho de 
aviação da Shell em âmbito global. Em 
Shell Marine Products, 12 embarcações 
passaram pela inspeção anual de 
especialistas. Foram cerca de 1,2 mil 
operações de abastecimento sem a 
ocorrência de nenhum incidente com 
impacto para pessoas, para o meio 
ambiente e para ativos de terceiros.

Ao longo de 2009, a Shell expandiu sua 
penetração na logística de etanol em 
modais de transportes mais eficientes, 
principalmente no ferroviário, atingindo 
18% do volume total transportado.  
É uma ação de Suprimentos e Distribuição 
não só em busca de mais eficiência,  
mas também pela redução dos riscos  
de acidentes associados ao  
transporte rodoviário.

  SEGuraNça patrImONIal
No conjunto de ações de HSSE da área corporativa, há o trabalho da equipe de 
segurança patrimonial — lembrando que “segurança patrimonial” trata da proteção 
das pessoas, do patrimônio, das informações e da reputação da empresa. O 
diferencial do trabalho da Shell é o foco na questão dos Direitos Humanos. Trinta e 
cinco pessoas, entre gerentes e coordenadores das 15 empresas de segurança que 
trabalham para a Shell (vigilância e consultoria), receberam treinamento sobre o tema 
e atuam hoje como multiplicadores em suas unidades. E, para monitorar a aplicação 
dos padrões, a Shell criou, no fim de 2009, uma ferramenta de Avaliação de riscos de 
Segurança e Direitos Humanos, que será aplicada nas empresas ao longo de 2010.

Em relação às instalações próprias da Shell, a empresa fechou 2009 com 60% dos 
locais já esquadrinhados pela ferramenta de avaliação de risco, e a meta é alcançar 
os 100% em 2010.

 

 A ferramenta on-line de Avaliação de Riscos de Segurança e Direitos Humanos foi lançada em 2009
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GErENCIaNdO NOSSOS ImpaCtOS

reduzindo emissões
Por suas características e impactos, 
Upstream é a área que concentra a maior 
parte das ações da Shell para diminuir as 
emissões em suas atividades. As duas 
plataformas de petróleo contam com um 
Plano de Eficiência Energética e de 
Gerenciamento de Gases de Efeito Estufa. 

No caso do FPSO Fluminense (produção dos 
campos de Bijupirá e Salema), em operação 
desde 2003, o plano, implementado em 
2009, estipulou metas para os próximos 
cinco anos. Vale lembrar que diversas 
medidas já foram adotadas há cerca de três 
anos — como a diminuição da queima de 
gás no flare por meio da implantação de um 
procedimento de controle mais rigoroso —, 
as quais contribuíram, em 2007, para uma 
redução de 25% no volume de emissão de 
CO2e* em relação ao ano anterior. Quanto 
ao FPSO Espírito Santo (produção do Parque 
das Conchas), a plataforma já iniciou suas 
atividades, em 2009, direcionada por um 
plano de eficiência energética. ressalte-se 
que, no Parque das Conchas, todo o gás 
produzido é reinjetado no campo em vez de 
queimado, em um investimento que envolveu 
cerca de r$ 200 milhões. Com essa 
medida, a Shell deixará de emitir algo em 
torno de 560 mil toneladas de CO2e até o 
fim de 2010. As iniciativas citadas acima 
integram o esforço global da Shell de zerar 
a queima contínua de gás em todas as suas 
unidades (a queima somente é realizada em 
situações emergenciais).

Na área de GNL e Monetização de Gás, a 
Shell entregou, em 2009, o seu primeiro 
carregamento de Gás Natural Liquefeito 
(GNL) para a América do Sul — uma forma 
de a empresa dedicar combustível mais 
limpo de seu portfólio para o suprimento de 
geração de energia no país. Foram 
entregues pela empresa, ao longo do ano, 
três carregamentos de GNL à Petrobras, em 
um total aproximado de 250 milhões de 
metros cúbicos de gás natural.

A SHELL trABALHA PArA AumENtAr A EFiCiêNCiA 
ENErGétiCA E rEDuzir A EmiSSãO DE GASES DE 
EFEitO EStuFA Em tODAS AS SuAS OPErAçõES.

  
  COlEta CaSada

uma medida simples do mercado Comercial e das áreas de Suprimentos e 
Distribuição, baseada em uma logística mais inteligente, tem ajudado a reduzir a 
emissão de gás carbônico na atmosfera. Com o plano logístico de “coleta casada”, 
implementado pela Shell em 2009, cerca de 1,5% de toneladas de CO2 deixaram de 
ser emitidas em consequência da redução do consumo de diesel. 

A coleta funciona da seguinte forma: o caminhão que faz a entrega de diesel nas 
usinas de álcool — que utilizam o produto em suas operações — sai dessas usinas 
carregado de álcool a ser distribuído entre as bases de abastecimento da empresa. 
Ou seja, em apenas uma viagem o caminhão dá conta de duas operações. Além da 
vantagem do ponto de vista ambiental, a medida também traz como contribuição mais 
segurança nas atividades de transporte e distribuição de combustíveis, pelo fato de 
reduzir mais de 90 mil horas de exposição rodoviária.

 Logística inteligente ajuda a reduzir a emissão de CO2

Adicionam-se a essas iniciativas os 
investimentos da empresa em 
biocombustíveis (destacados na seção 
Principais projetos). Vale assinalar também 
uma parceria, iniciada em 2009, entre a 
Shell e a Federação das Empresas de 
transportes de Passageiros do Estado do 
rio de Janeiro (Fetranspor) para realizar 
testes com a mistura de 20% de biodiesel 
no diesel (B20) em 15 ônibus. Durante a 
experiência, prevista para durar um ano, 

deverão ser consumidos até 480 mil litros 
da mistura, limite fixado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANP).

A Shell também atua para ajudar a reduzir 
o consumo de energia de clientes 
industriais. Por meio da Shell Global 
Solutions, a empresa oferece a clientes de 
diferentes ramos soluções para o aumento 
de eficiência energética, com uma 

1 CO2e ou CO2 equivalente é a soma dos gases de 
efeito estufa: CO2, CH4 e N2O. 
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  mONItOramENtO ambIENtal NOS aErOpOrtOS

As instalações da Shell nos aeroportos passam por melhorias constantes em 
equipamentos de proteção ambiental e procedimentos que buscam proteger o meio 
ambiente de uma maneira proativa para evitar incidentes. Como parte desse trabalho, o 
mercado de Aviação desenvolve uma importante iniciativa no quesito de prevenção 
ambiental. Trata-se do monitoramento realizado em todos os aeroportos onde a Shell tem 
operação com a finalidade de contar com um controle periódico da rede para que, em 
caso de necessidade, medidas de remediação sejam adotadas o mais rápido possível.

Outra iniciativa relevante é a atuação no Programa de Gestão de Passivos Ambientais 
de Contaminação de Solo e Águas Subterrâneas. Há oito anos é realizada a 
investigação ambiental em todos os aeroportos em que a Shell tem operação no país, 
também com o objetivo de prevenir qualquer dano ao meio ambiente.

 A Shell mapeia todas as suas instalações em um criterioso trabalho de prevenção

Entre as diversas áreas, inclui os trabalhos 
de recuperação da área da antiga fábrica 
de defensivos agrícolas em Paulínia (SP) e 
na base de distribuição e armazenamento 
de combustíveis de Ipiranga, em Vila 
Carioca, na capital paulista. A Shell atua 
junto aos órgãos ambientais que estão à 
frente do trabalho de remediação para 
concluir esses casos até 2012.

consequente redução das emissões de 
CO2. Em 2009, o programa de Eficiência 
Energética obteve uma economia de 
energia em seus clientes entre 5% e 15%, 
reduzindo as emissões de CO2 em 7 mil 
toneladas. Desde que foi implantado, em 
2003, o programa diminuiu em 79 mil 
toneladas as emissões de CO2.

prevenção de derrames
Nas bases de abastecimento, a área de 
Distribuição conta com o Programa de 
Prevenção de Vazamentos e Derrames e, 
há três anos, com um específico para a 
prevenção de derrames em rios e mares 
nas oito bases em que tem operação 
marítima e fluvial. Cabe ressaltar que, em 
2009, não houve ocorrência de derrame 
com impacto no meio ambiente nessas 
unidades. Já a Operação sem Derrames 
contempla treinamentos para os motoristas 
— em 2009, houve redução de 40% nos 
derrames durante o enchimento de 
caminhões em relação ao ano anterior.
 
Em Upstream, análises de risco indicam as 
medidas de prevenção necessárias. 
Simulados de combate a derrame de óleo 
no mar são realizados periodicamente. Em 
2009, houve um simulado no FPSO Espírito 
Santo que envolveu desde o planejamento 
das ações de resposta até a mobilização 
dos recursos, tais como helicóptero, 
embarcações, barreiras de contenção e 
recolhedor de óleo. Mais dois simulados 
foram realizados, desta vez com sete 
embarcações de apoio, que colocaram em 
operação todos os seus equipamentos de 
contenção e recolhimento de óleo.

A Shell manteve também a parceria com a 
Estação Rádio da Marinha do Brasil para 
proteção do manguezal do Jequiá, 
próximo à Fábrica de Lubrificantes (icolub), 
no rio de Janeiro (rJ).

Outras iniciativas
No conjunto de ações de proteção 
ambiental, destaca-se o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Upstream. 
Em 2009, o FPSO Fluminense gerou 366 
toneladas de resíduos, e aproximadamente 
87% deste montante foi enviado para 
reutilização, reciclagem ou recuperação. 
Já no FPSO Espírito Santo, foram geradas 
cerca de 425 toneladas de resíduos, 
incluindo resíduos da fase final de 
instalação, quando todos os equipamentos 
de produção e escoamento no fundo são 
finalmente ligados ao FPSO. Deste total, 
cerca de 85% foram encaminhados para 
reciclagem ou reuso.

A Shell conta ainda com o Programa de 
Gestão de Passivos Ambientais de 
Contaminação de Solo e Águas 
Subterrâneas, iniciado em 1999 a fim de 
estabelecer como os segmentos da 
empresa devem atuar na investigação, 
avaliação e mitigação do impacto no solo 
ou em águas subterrâneas provocado por 
atividades da Shell realizadas no passado. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

85,60

31,66

56,66

32,02
35,90

39,50

27,94

derrames > 100 kg

José Luiz Salgueiro Jr.
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dadOS dE dESEmpENhO
INdICadOrES ambIENtaIS

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Gases de feito estufa – GEE [A] – mil toneladas de  
CO2 equivalente [B] – Upstream [C] [D] 306,2 147,6 106,5 139,9 170,5 170,1 93,2 [E] nd
Flaring / queima – mil toneladas de hidrocarboneto – Upstream [C] [D] 12,9 5,3 2,8 7,1 4,4 15,2 23,4 nd
óxido de Nitrogênio (NOx) – mil toneladas – Upstream [C] [D] 3,09 1,02 0,367 0,431 1,16 0,438 0,186 nd
VOCs – mil de toneladas – Upstream [C] [D] 0,694 0,498 0,432 0,511 0,531 0,877 0,324 nd
Derrames (ton) 27,94 39,5 35,9 32,02 56,66 31,66 85,6 nd
intensidade energética – Energia Consumida (gigajoule) / toneladas de  
hidrocarboneto equivalente (gás + petróleo) – Upstream [C] [D] 2,06 1,2 1,01 1,07 1,31 0,66 0,46 nd
intensidade em Carbono (toneladas de CO2 equivalente/toneladas de 
hidrocarbonetos produzidos) – Upstream 0,12 0,07 0,07 0,08 0,10 0,06 0,14 nd
INdICadOrES SOCIaIS 
Fatalidades 0 4 1 3 1 1 1 2
Taxa de frequência de acidentes totais (número de acidentes totais por 
milhão de horas de exposição de funcionários próprios e contratados) – trCF 1,6 2,39 1,75 2,37 1,36 1,64 3,04 3,09
Taxa de frequência de acidentes com afastamento (número de acidentes com 
afastamento por milhão de horas de exposição de funcionários próprios e de 
contratados) – LtiF 0,7 0,98 0,87 1,22 0,83 0,89 1,58 1,80
Taxa de frequência de doenças ocupacionais (número de eventos por milhões 
de hora de exposição de funcionarios própios) – trOiF 0,15 3 2,95 nd nd nd nd nd

diversidade – mulheres
Nº de mulheres que trabalham na empresa 565 603 521 479 424 445 464 447
% de cargos de chefia ocupados por mulheres [F] 24% 26% 26% 21% 20% 25,15% 18,13% 15.90%

Investimentos sociais – valor (r$ mil)  2.726 3.828 2.461 2.776 2.327 3.782 2.105 1.730 
Cultura 1.111  1.099 747 687 634 765 790 nd
Educação 524  1.170 565 589 379 122 30 nd
Investimentos em programas e/ou projetos externos (educação ambiental) 344  851 320 491 400 1.085 356 nd
Geração de renda, ensino profissionalizante e empreendedorismo 747  692 800 984 768 1.503 793 nd
Programa de voluntariado (tempo e doações) [G] nd 16 29 25 146 307 136 nd

nd = não disponível
A tabela contempla o grupo de empresas da Shell no Brasil.
[A] Emissões diretas relacionadas às emissões das instalações marítimas da Shell Brasil – Upstream: plataformas de produção (FPSO Fluminense e FPSO Espírito Santo), 

uma plataforma de perfuração (Aritic 1), plataformas de perfuração para poços exploratórios, além dos barcos de apoio e helicópteros que dão suporte às operações.
[B] CO2 equivalente – é a soma dos gases de efeito estufa: CO2, CH4 e N2O.
[C] Os cálculos de todos os anos foram revisados de acordo com o novo padrão da Shell (2009), o qual visa à melhoria contínua do processo de gestão dos dados ambientais.
[D] Em 2009, houve um aumento nesses indicadores em função da entrada em operação de uma nova plataforma de produção, o FPSO Espírito Santo.
[E] Expressa apenas a metade do ano, pois a produção do FPSO Fluminense começou em julho de 2003.
[F] Cargos de Chefia: em 2005, foram consideradas todas as pessoas que exerciam cargo de supervisão e acima. A partir de 2006, consideraram-se os cargos com 

subordinados, independentemente do nível hierárquico.
[G] A partir de 2009, deixamos de considerar o investimento no programa de voluntariado corporativo, concentrando a medição nos programas voltados 

para os públicos externos.

ShEll braSIl
Av. das Américas, 4.200, blocos 5 e 6
Centro Empresarial Barra Shopping
Barra da tijuca, rio de Janeiro, rJ
CEP: 22.640-102
www.shell.com.br

INFOrmaçÕES ON-lINE
Este relatório também está disponível na página da empresa na internet 
www.shell.com.br/relatorio. 
Ajude-nos a melhorar enviando a sua contribuição para fale@shell.com.
Agradecemos a sua participação.
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mEtOdOlOGIa
Este relatório seguiu as diretrizes para relatório do Grupo Shell. Ele 
apresenta as contribuições da Shell durante o ano de 2009. Seu 
conteúdo foi priorizado a partir dos dados da pesquisa de reputação 
anual da Shell, denominada Shell Reputation Tracker.
A publicação contempla as atividades do grupo de empresas da 
Shell no Brasil (Shell Brasil Ltda., Petróleo Sabbá, icolub e Fusus), e 
estas, baseadas nos Princípios Empresariais Gerais da Shell, definem 
políticas próprias de acordo com suas realidades. Direciona-se aos 
clientes da empresa, autoridades governamentais, organizações não 
governamentais, representantes do meio acadêmico e demais 
públicos com os quais a empresa se relaciona.

aGradECImENtOS
A produção deste relatório só foi possível graças à 
participação e ao envolvimento dos funcionários das 
diversas áreas de negócios da Shell Brasil. Agradecemos 
a contribuição de todos os que se esforçaram para a 
transparência e lisura das informações.


