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INTRODUÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO

apesar do contexto de economia global enfraqueci-
da, nossa atuação continua a ser economicamente, 
ambientalmente e socialmente responsável, e seguimos 
investindo no futuro.

com o crescimento contínuo da demanda global por 
energia, temos que desenvolver os recursos energé-
ticos já existentes, que são difíceis de produzir ou 
encontrados em ambientes de difícil acesso. onde 
quer que operemos, nunca deixamos de lado nossos 
esforços para garantir a segurança de todos, sejam 
eles funcionários, terceirizados ou comunidades locais. 
Reconhecemos os desafios físicos e técnicos para se 
trabalhar sob algumas das mais difíceis condições do 
mundo, e estamos determinados a aprender com nos-
sas experiências e continuar aumentando a segurança 
e confiabilidade de nossas operações.

o desenvolvimento sustentável ainda está no centro 
de nossa estratégia de negócio. a colaboração com 
comunidades, governos e organizações não governa-
mentais, entre outros, nos ajuda a operar de maneira 
segura e responsável. tomamos medidas rigorosas 
para prevenir contra danos ao meio ambiente e con-
quistar a confiança das comunidades vizinhas.

para um futuro mais sustentável, precisaremos de 
energia mais limpa e do uso mais eficiente de energia. 
cada vez mais pessoas se mudam para as cidades, a 
população continua crescendo e os padrões de vida 
estão melhorando. para atender a essa demanda, 
todas as formas de energia serão necessárias. energias 
renováveis como eólica e solar continuarão a crescer, 
mas os combustíveis fósseis ainda atenderão aproxi-

madamente dois terços da demanda por energia em 
2050. 

Já estamos tomando providências para fornecer mais 
energia - e energia mais limpa - recorrendo a tecno-
logias avançadas e abordagens inovadoras. Nossa 
produção de petróleo é quase a mesma que a de gás 
natural de queima mais limpa. produzimos biocom-
bustíveis de baixo carbono e ajudamos a desenvolver 
tecnologias de captura e armazenamento de carbono, 
colocando em prática medidas para aumentar nossa 
eficiência energética. 

também ajudamos a melhorar a compreensão das 
pressões enfrentadas pelo mundo com o aumento da 
demanda por energia, água e alimentos. precisamos 
de água para produzir energia, de energia para 
transportar e tratar água e de energia e água para 
produzir alimentos, e é provável que essas pressões 
aumentem com a mudança do clima. No início de 
2013, publicamos um novo conjunto de cenários 
com foco nos desafios de uma era de volatilidade e 
transição, caracterizada pela rápida urbanização e 
pelas pressões causadas pela demanda por energia, 
água e alimentos.

Peter Voser
Diretor Executivo

Leia a introdução completa do Diretor Executivo no 
Relatório de Sustentabilidade Shell 2012 (em inglês).

BeM-vINDoS ao SuMÁRIo  
De SuSteNtaBIlIDaDe Da Shell, 
uM ReSuMo Do RelatóRIo De 
SuSteNtaBIlIDaDe Da Shell  
RelatIvo a 2012.”

“
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NOSSO ENFOQUE

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
O NOSSO NEGÓCIO

A Shell trabalha para ajudar a atender à crescente demanda 
por energia de forma responsável. Isso significa operar com 
segurança, minimizando o impacto sobre o meio ambiente e 
conquistando a confiança das comunidades vizinhas.

a população mundial e a demanda por energia estão crescendo, e nós 
temos que atender às necessidades de nossos clientes e parceiros em um 
cenário de volatilidade econômica. enfrentamos uma grande concorrência 
pelo acesso aos recursos energéticos, que aumenta junto com as pressões 
ambientais e sociais. Nosso enfoque em desenvolvimento sustentável é o 
que viabiliza nossa maneira responsável de trabalhar.

ao desenvolver projetos de energia e operar nossas instalações, temos de 
equilibrar os interesses de curto e longo prazo, o que significa integrar em 
todo o nosso processo decisório considerações de natureza econômica, 
ambiental e social. essa abordagem é essencial para nosso sucesso, pois 
nos ajuda a desenvolver projetos sem atrasos e minimizar os impactos 
ambientais e sociais de nossas operações.

trabalhar juntamente com as comunidades onde operamos nos permite 
compartilhar os benefícios de nossas atividades e reduzir nosso impacto 
ambiental.  Quando compreendemos melhor as preocupações e deman-
das das comunidades, podemos ajudar a desenvolver suas economias lo-
cais oferecendo empregos e oportunidades de negócios desde o início de 
um projeto.  Isso nos permite evitar atrasos, o que faz sentido do ponto de 
vista comercial. através desse relacionamento com as pessoas em reuniões 
comunitárias e, às vezes, visitas aos seus lares, encontramos formas de 
ajudar a proteger seu modo vida, assim como a fauna e a biodiversidade 
locais, das quais talvez dependa sua subsistência.

continuaremos desenvolvendo projetos de petróleo e gás para ajudar a 
atender à crescente demanda por energia. atuamos em ambientes que 
nos apresentam cada vez mais desafios, utilizando tecnologias avançadas 
para acessar os recursos de difícil acesso.



A segurança é fundamental para a 
produção responsável de energia. 

Nossa meta é zero de fatalidades e nenhum vazamen-
to ou incidente que cause dano a nossos funcionários, 
contratados ou vizinhos, ou que acarrete risco para 
nossas instalações e para o meio ambiente. Nossos 
índices de lesões continuaram baixos em 2012, mas 
qualquer lesão ou incidente, por menor que seja, 
serve como lembrete da importância de evitar a 
complacência.

Nossa gestão da segurança é feita através de 
processos rigorosos e uma cultura de segurança que 
faz parte do dia a dia de nossos funcionários.  todos 
que trabalham para nós, assim como para as joint 
ventures que operamos, têm a obrigação de seguir 
nossas regras de segurança, intervir em situações de 
risco e respeitar nossos vizinhos e meio ambiente. 
Nossa estrutura de controle de Saúde, Segurança e 
Meio ambiente (hSSe) e de performance Social, um 
conjunto de normas e responsabilidades válidas glo-
balmente, define os controles operacionais e barreiras 
físicas que exigimos para prevenir incidentes.

as Regras que Salvam vidas e os Safety Days (Dias 
da Segurança ) anuais continuam a melhorar a consci-
ência dos riscos e promover uma cultura onde todos 

SEGURANÇA têm responsabilidade pela segurança.

a Shell emprega uma abordagem rigorosa em 
relação a processos de segurança, para garantir que 
nossas instalações sejam bem projetadas, assim como 
sua operação e manutenção, proporcionando um 
funcionamento seguro e sem danos a nosso pessoal 
e meio ambiente. os padrões globais de segurança 
que a Shell aplica a todas as instalações e projetos 
em que opera atendem, e muitas vezes superam, os 
requisitos regulamentares locais. 

a abordagem da Shell em relação a possíveis inci-
dentes é dupla: identificamos e avaliamos os riscos 
com potencial de se tornarem incidentes e tomamos 
as medidas necessárias para reduzir ou eliminá-los, 
ao mesmo tempo em que estamos sempre prepara-
dos para atuar em situações de emergência, caso 
ocorram. 

Faz parte de nossa rotina preparar e praticar nossas 
medidas de emergências em casos de incidentes 
como um derramamento de petróleo ou incêndio. 
trabalhamos junto a equipes locais de socorro emer-
gencial e organizações governamentais, testando 
regularmente nossos planos e procedimentos com o 
objetivo de sempre melhorar nossa prontidão. Se re-
almente ocorrer um incidente, temos instituídas várias 
medidas de recuperação para minimizar o impacto 
sofrido pelas pessoas e o meio ambiente.
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á Contratados participando de um exercício do Safety Day ( Dia da Segurança) no canteiro da fábrica de Pulau Bukom, em Cingapura.



Nosso objetivo é conquistar a con-
fiança das comunidades, trabalhando 
junto com elas.

Nossos projetos e instalações fazem parte de muitas 
comunidades em todo o mundo, e nossa meta é ter 
um efeito positivo em todas elas. Nossas operações 
geram empregos e oportunidades de negócio que 
ajudam a construir ou recuperar as economias lo-
cais, e apoiar projetos de desenvolvimento comunitá-
rio. também faz parte de nosso trabalho incorporar 
os pontos de vista daqueles que vivem próximos de 
nossas operações quando tomamos decisões sobre 
assuntos que possam afetá-los. É uma abordagem 
responsável, que constrói confiança e tem sentido 
do ponto de vista comercial, já que sem o apoio da 
comunidade, os projetos e instalações podem sofrer 
atrasos e outros desafios. 

a Shell tem padrões operacionais globais e 
requisitos obrigatórios que definem a forma como 
trabalhamos com as comunidades que possam ser 
afetadas por nossas operações. cada um de nossos 
principais projetos e instalações deve ter um plano 
de performance social que estrutura nossa maneira 
de trabalhar para minimizar impactos, envolver as 
comunidades e compartilhar benefícios.

COMUNIDADES ao planejar um novo projeto ou mudanças em 
uma instalação já existente, em todo o ciclo de 
vida de nossas operações, conversamos com as 
comunidades locais e ouvimos suas expectativas e 
preocupações assim que possível, identificando suas 
necessidades e oportunidades para desenvolvimen-
to. trabalhamos também com os povos indígenas 
para preservar seu modo de vida e cultura e 
aprender com seus conhecimentos tradicionais para 
melhorar nossa atuação, e nossa abordagem inclui 
orientações sobre como evitar o reassentamento 
involuntário das comunidades. 

ao compartilhar os benefícios de nossas operações, 
também investimos em programas comunitários 
nos quais nossa experiência pode proporcionar um 
impacto positivo e duradouro. Nosso foco está em 
três temas globais: desenvolvimento empresarial, 
segurança rodoviária e acesso à energia para as co-
munidades vizinhas de maneira segura e confiável. 
além disso, temos programas de desenvolvimento 
comunitário, educação, biodiversidade e conserva-
ção, todos adaptados às necessidades locais. 
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á Clínicas móveis oferecerem exames de saúde e medicamentos, no Iraque.



MEIO AMBIENTE

á Mapeamento dos ecossistemas no norte da Rússia, com a Wetlands International.

Nosso objetivo é reduzir o impacto 
ambiental de nossas operações

para reduzir o impacto ambiental de nossas 
operações, temos um planejamento rigoroso que 
se concentra em áreas como o gerenciamento das 
emissões de dióxido de carbono (co2), redução do 
uso de energia e água, prevenção de derramamen-
tos, diminuição da queima de gás que é produzido 
com petróleo e conservação da biodiversidade.

o gerenciamento das emissões de co2 é feito 
através do uso de tecnologias e processos que são 
mais eficientes no uso de energia e que reduzem a 
queima de gás em nossas operações. além disso, 
estamos desenvolvendo recursos de captura e ar-
mazenamento de carbono. Nossa meta é prevenir 
derramamentos, garantindo que nossas instalações 
sejam bem projetadas, com operações seguras e 
manutenção adequada.  

A disponibilidade de água doce é um desafio 
crescente para o setor energético, já que o desen-
volvimento de novos recursos como o gás não-
-convencional requerem o uso intensivo de água. 
a atuação em áreas onde há escassez de água 
pode trazer desafios tanto operacionais quanto 
comerciais, pois a regulamentação sobre o seu uso 

é mais rígida e com custos maiores. a Shell está 
tomando medidas para melhor gerenciar o uso da 
água, com abordagens inovadoras e tecnologias 
avançadas na concepção e operação de nossas 
instalações para reduzir o uso e aumentar a recicla-
gem de água.

Quando planejamos um projeto maior ou uma 
expansão para uma instalação já existente, realiza-
mos um estudo de impacto ambiental. parte dele é 
considerar os efeitos potenciais sobre a biodiver-
sidade local e adotar medidas para resolvê-los. 
elaboramos oito planos de ação para as principais 
operações em áreas de rica biodiversidade através 
de nossa parceria com a união Internacional pela 
conservação da Natureza (IucN), e estamos de-
senvolvendo planos no Iraque, Irlanda, cazaquis-
tão, Nigéria e Reino unido.

Nossas parcerias com as principais organizações 
ambientais nos permitem encontrar novas maneiras 
de gerir os desafios ambientais e melhorar a forma 
como desenvolvemos nossos projetos.
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MUDANÇA DO CLIMA

Um dos principais desafios enfren-
tados pelo mundo é encontrar uma 
forma de atender à crescente deman-
da por energia que alimenta as eco-
nomias e ao mesmo tempo reduzir as 
emissões de dióxido de carbono (CO2) 
gerado pelo uso dessa energia. 

a estratégia da Shell se concentra em quatro áreas de 
ação: aumentar a produção de gás natural, o combus-
tível fóssil de queima mais limpa, ajudar no desenvol-
vimento de tecnologias de captura e armazenamento 
de co2, produzir biocombustíveis de baixo carbono e 
aumentar a eficiência energética de nossas operações.

Gás natural
Mais de um terço das emissões de co2 do sistema 
energético decorre da geração de eletricidade, então 
reduzir as emissões de gases do efeito estufa (Gee) 
é uma prioridade. Desde a produção até seu uso na 
geração de eletricidade, o gás natural produz cerca de 
metade das emissões de Gee em comparação com o 
carvão, o que se aplica a uma variedade de métodos 
de produção, processamento e transporte. estamos 
aumentando nossa produção de gás natural, que 
representou quase metade de nossa fonte de energia 
em 2012. 

Captura e armazenamento de carbono (CAC)
a Shell contribui para o avanço das tecnologias de 
cac em vários projetos, mas para que esses projetos 
possam ser utilizados na indústria como um todo, serão 
necessários mais investimentos por parte dos governos 
e fortes taxações sobre emissões de co2, já que eles 
atualmente não geram receita para as empresas. 
em 2012, começamos a construir no canadá nosso 
projeto Quest cac, que, por volta de 2015, poderá 
armazenar mais de um milhão de toneladas de co2 
por ano em nossas operações de areias petrolíferas.

Biocombustíveis
cerca de17% das emissões de co2 provenientes 
de combustíveis fósseis por todo o mundo vêm do 
transporte rodoviário. Na Shell, acreditamos que 
biocombustíveis com baixo carbono são a forma mais 
rápida e prática de reduzir as emissões de co2 do mix 
de energia de transporte nos próximos vinte anos. um 
dos biocombustíveis de baixo carbono que produzimos 
é o etanol feito de cana-de-açúcar, através de nossa 
joint venture Raízen. além disso, continuamos a traba-
lhar em parcerias para desenvolver biocombustíveis 
avançados para o futuro.

Eficiência energética
Para aprimorar a eficiência energética de nossas ope-
rações, a Shell tem programas multibilionários de longo 
prazo, que incluem nossos projetos de petróleo e gás, 
refinarias de petróleo e fábricas de produtos químicos. 
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á Nossa refinaria Pernis em Roterdã, na Holanda, melhorou sua eficiência energética. 



GÁS NATURAL

o mundo precisa de mais energia - e energia mais limpa - para sustentar 
o progresso econômico enquanto mantém o planeta saudável para as 
gerações futuras. a Shell está produzindo mais gás natural, o combustível 
fóssil de queima mais limpa. antecipamos que a demanda global por 
gás natural aumentará em 60% até 2030, em relação ao nível de 2010. 
estamos elaborando uma série de projetos de longo prazo que ajudarão 
a atender a essa demanda.

a quantidade de gás natural disponível para produção segundo a taxa 
de consumo atual equivale a cerca de 250 anos de reservas.  Isso aumen-
ta significativamente o potencial de suprir economias com o combustível 
fóssil mais limpo e mais acessível que há. a maior parte do gás natural 
que produzimos provém de campos convencionais. Nossos projetos 
oferecem valiosos recursos energéticos para países em todo o mundo, 
criando empregos nas comunidades onde atuamos. 

Gás não convencional
a Shell produz gás não convencional e gás de xisto em vários projetos 
nos eua, canadá e china, e já começou a explorar gás não convencio-
nal também na ucrânia. a abundância de gás natural na américa do 
Norte reduziu os preços de gás e eletricidade na região, impulsionando 
sua indústria energética e tornando-a mais competitiva em relação aos 
concorrentes em outras partes do mundo.  os benefícios também afetam 
o meio ambiente: o carvão foi substituído pelo gás mais barato em muitas 
usinas de energia, o que contribuiu para a diminuição das emissões de 
dióxido de carbono nos eua. em 2012, nossa produção de gás não 
convencional em quatro grandes projetos na américa do Norte foi cerca 
de 230.000 barris de petróleo equivalente.

Gás não convencional é o gás natural preso nos poros das rochas, 
que são 100 vezes menores do que um fio de cabelo humano.  Ele é 
produzido através de um processo chamado fraturamento hidráulico, ou 
fracking, que injeta sob alta pressão grandes quantidades de água, mis-
turadas com areia e aditivos químicos, para quebrar a rocha no subsolo. 
apesar de esse processo ser usado há muitas décadas, o aumento de seu 
uso nos últimos anos fez com que algumas comunidades se preocupas-
sem com possíveis terremotos e impacto que pudesse causar ao ar e à 
água. 
 

NOSSAS ATIVIDADES



TRANSPARÊNCIA DAS RECEITAS
Nossas operações geram receita para governos por todo o mundo, através de impostos e royalties. 
São fundos que podem ajudar a sustentar suas economias e contribuir para o desenvolvimento local. 
acreditamos que uma maior transparência tanto nos pagamentos para os governos como a utilização 
que fazem deles é importante para aumentar a confiança entre negócios como o nosso e as comunida-
des vizinhas.

em 2012, a Shell pagou uS$ 21 bilhões de dólares em impostos como pessoa jurídica e uS$ 3,6 
bilhões em royalties. Recolhemos uS$ 85,1 bilhões em impostos sobre o consumo e sobre venda de 
combustível e outros produtos em nome dos governos.

Na Shell, utilizamos tecnologias e práticas avança-
das e comprovadas para que o fraturamento hidráuli-
co seja seguro.  Nossas atividades de petróleo e gás 
não convencional em terra são realizadas de acordo 
com um conjunto de cinco princípios operacionais 
que adotamos globalmente, que têm por foco a segu-
rança, as salvaguardas ambientais e o estabelecimen-
to de uma relação estreita com as comunidades, para 
abordar suas preocupações e ajudar a desenvolver 
as economias locais. Nós consideramos cada 
projeto separadamente, desde a geologia até o meio 
ambiente e as comunidades vizinhas, e projetamos 
nossas atividades utilizando as tecnologias e aborda-
gens mais recentes e adequadas às condições locais. 

Gás natural liquefeito (GNL)
a Shell foi pioneira em GNl há mais de quatro dé-
cadas, fazendo o transporte de gás natural de áreas 
remotas a mercados distantes. o que nos permitiu 
transportá-lo por todo o mundo foi o fato de que, ao 
ser resfriado a uma temperatura de -162ºc, o gás 
passa à forma líquida e seu volume é reduzido em 
600 vezes. Ao chegar ao seu destino final, o GNL é 
passado de volta ao estado gasoso para consumo. 
hoje, somos um dos maiores fornecedores de GNl, 
com instalações no mundo inteiro. a abundância de 
gás natural na américa do Norte está motivando a 
indústria a explorar novas oportunidades de exportar 
GNl para os países onde ele é necessário. 

estamos desenvolvendo uma abordagem inovadora 
para produzir mais gás natural a partir de campos 
marítimos (offshore) remotos. Nossa gigantesca 

plataforma flutuante de gás natural liquefeito (FLNG, 
na sigla em inglês), que está sendo construída na 
coreia do Sul, terá capacidade para produção, pro-
cessamento e armazenamento independentemente, 
tornando desnecessária a construção de uma insta-
lação em terra ou de um gasoduto no fundo do mar. 
com a FlNG, o acesso aos campos de gás offshore 
que seriam demasiadamente caros ou difíceis de 
desenvolver se torna possível.

o uso de gás natural como combustível para navios 
de GNl é feito há várias décadas, mas agora está se 
estendendo para outras formas de transporte maríti-
mo e rodoviário por ser um combustível mais limpo.

em 2012, a Shell começou a construir uma unidade 
de produção em pequena escala no complexo Jum-
ping pound em alberta, no canadá, para produzir 
GNl para o transporte rodoviário. 

Energia eólica
a energia eólica é uma parte importante do mix 
global de energia atual e do futuro. a Shell vem 
desenvolvendo tecnologias há mais de uma década 
e participa de dez projetos nessa área na américa 
do Norte e na europa, nos quais produzimos o equi-
valente a 507 megawatts, a maior parte provinda de 
720 turbinas localizadas em oito projetos nos eua.
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O Ártico apresenta muitos desafios para 
uma empresa de energia, pois é um local 
onde as operações são caras e difíceis. 
Muitas pessoas acham que isto não deve-
ria ser feito. Por que a Shell quer explorar 
na costa do Alasca?
a população mundial está aumentando, os padrões 
de vida estão melhorando e as economias precisam 
de energia para crescer. No entanto, ainda há 
muitos locais que não têm fácil acesso aos recursos 
energéticos. para atender a essa crescente 
demanda, precisamos de um mix de estratégias e 
temos que desenvolver todas as formas possíveis de 
energia, tanto tradicional quanto renovável. para 
compensar a queda nos recursos convencionais de 
petróleo e gás, temos que desenvolver recursos em 
locais novos e mais complexos. as nações do Ártico 
decidiram abrir a região para exploração offshore, 
e confiam em empresas como a Shell para fazê-lo 
de forma responsável. 

Há quem pense que os riscos de perfura-
ção em busca de petróleo no Ártico são 
muito altos. Há argumentos comprovando 
que o setor energético pode realmente 
gerenciar os riscos de se operar nas águas 
do Ártico?
Sim, há. Não podemos nos esquecer que há muitas 
décadas o setor opera de maneira segura no 
alasca, uma prova de que é capaz de gerenciar os 
riscos. Uma gestão de riscos eficaz trata de 
melhorar a segurança e analisar o que poderia dar 

ÁRTICO

errado, minimizando as possibilidades de 
ocorrência e reduzindo as consequências 
indesejáveis. Na Shell, incorporamos essa 
abordagem em nosso sistema de gestão e 
trabalhamos continuamente para aumentar a 
segurança. para que nossas operações em poços 
sejam seguras, precisamos de pessoal altamente 
competente, procedimentos minuciosos de 
segurança e padrões rigorosos na concepção, 
construção e manutenção de todo equipamento. a 
segurança é nossa principal prioridade. toda nossa 
abordagem em relação à perfuração offshore tem 
por base a prevenção de qualquer incidente que 
possa causar poluição marinha, o que significa ter 
operações com padrões máximos de excelência e 
um forte enfoque no compromisso com a segurança 
e o meio ambiente.

Quais são os planos da Shell em relação a 
futuras explorações na costa do Alasca?
Nossos planos de exploração são plurianuais. em 
fevereiro de 2013, decidimos não prosseguir com 
as operações de perfuração na costa do alasca, 
que começariam no verão de 2013. essa decisão 
nos dará tempo para garantir a prontidão de todo 
nosso pessoal e equipamento. estamos revisando 
nossos planos para o futuro e continuamos 
trabalhando junto à Guarda costeira (uS coast 
Guard) e ao Departamento do Interior (Department 
of Interior) dos eua. conduzimos uma revisão 
interna dos eventos de 2012, como parte de nossa 
preparação de negócios habitual, para aprender 
com as nossas experiências e melhorar nosso 
planejamento. a Shell continuará a elaboração de 
um programa de exploração no alasca, em estreita 
colaboração com os reguladores norte-americanos, 
que aumente a confiança de todos os envolvidos e 
atenda aos altos padrões que nossa empresa aplica 
a suas operações pelo mundo.

Leia a entrevista completa no Relatório de 
Sustentabilidade Shell 2012 (em inglês).
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a Shell é pioneira no desenvolvimento de recursos 
energéticos em águas profundas. Muitas das 
tecnologias avançadas, processos e procedimentos 
de segurança utilizados hoje em dia no setor foram 
introduzidos por nossa empresa. 

 em 2012, a parcela da Shell na produção em 
águas profundas foi de 330.000 barris de petróleo 
equivalente por dia. continuamos a chegar a am-
bientes cada vez mais profundos e complexos nas 
costas da Malásia, eua, Brasil, Nigéria e Guiana 
Francesa, sempre trabalhando para desenvolver 
esses recursos de forma responsável, reduzindo 
o impacto sobre o meio ambiente e sendo bons 
vizinhos para as comunidades costeiras localizadas 
mais próximas às nossas operações. 

o projeto de Resposta em poços Submarinos 
(Subsea Well Response project, em inglês), um con-
sórcio fundado por nove empresas líderes do setor, 
projetou e construiu um sistema abrangente de con-
tenção para uso em profundidades de até 3.000 
metros. a Shell foi operadora do projeto, que foi 
estabelecido para garantir que todo o equipamento 
esteja em prontidão para implantação em qualquer 
lugar do mundo, para evitar tragédias como a que 
ocorreu no Deepwater horizon da Bp no Golfo do 
México em 2010. o intuito é melhorar a segurança 
de perfuração e minimizar o impacto ambiental em 
caso de um incidente grave.

ÁGUAS PROFUNDAS AREIAS PETROLÍFERAS

as areias petrolíferas do canadá oferecem uma 
importante fonte de energia nas próximas décadas, 
mas devem ser desenvolvidas de forma respon-
sável. para que esses recursos tenham um papel 
importante no mix de energia, o setor precisa 
continuar a reduzir seu impacto ambiental. em con-
junto com outras empresas, trabalhamos em formas 
de melhorar a gestão de emissões de dióxido de 
carbono (co2), água e terra. 

em 2012, decidimos prosseguir com o projeto 
Quest de captura e armazenamento de carbono, 
o primeiro a se desenvolver em areias petrolíferas. 
a partir de cerca de 2015, espera-se que o Quest 
capture e armazene com segurança no subsolo 
mais de um milhão de toneladas de co2 por ano, 
no Scotford upgrader.

Nosso objetivo é recuperar a terra usada na mine-
ração de areias petrolíferas para uma condição 
que corresponda ao seu estado anterior à minera-
ção, conforme exigência do governo de alberta. 
a terra não terá exatamente a mesma paisagem 
de antes, mas sustentará as plantas e animais 
locais. Seguimos também nosso trabalho com as 
comunidades aborígenes para reduzir o impacto 
do desenvolvimento de areias petrolíferas sobre o 
uso tradicional da terra e da cultura.

á O casco da nova plataforma para o projeto Mars B. á Refinaria Scotford em Alberta, no Canadá.
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este ano, quero me concentrar em apenas um tema: 
o grande problema do roubo de petróleo e refino 
ilegal no Delta do Níger, que continua aumentan-
do.  a oNu estimou, em 2009, que cerca de 
150.000 barris de petróleo são roubados de 
oleodutos nessa área, e em 2012 o governo da 
Nigéria declarou acreditar que esse número era 
ainda maior. Isso está custando ao país bilhões de 
dólares de receitas perdidas por ano.

talvez nunca seja possível avaliar os números 
exatos, mas está claro que existe uma empresa 
criminal bem financiada e organizada em grande 
escala. É uma indústria paralela, com uma cadeia 
de suprimento para exportação de óleo cru para 
outros países, que inclui operações de carga e 
transporte. Grande parte do petróleo roubado 
termina em navios petroleiros que o transportam 
para refinarias na África Ocidental e Europa, entre 
outros lugares. as pessoas envolvidas nesse 
esquema, localizadas tanto na Nigéria quanto fora 
dela, planejam esse negócio multibilionário através 
de sua influência, corrupção e violência para 
proteger seus interesses. 

Há também refinarias precárias de produção em 
menor escala que produzem combustível de baixa 
qualidade para uso local. estas operações 
primitivas não têm capacidade de utilizar as partes 
mais pesadas do petróleo, que é descartado e 
destrói os manguezais e zonas ribeirinhas onde 
ocorrem essas atividades. 

NIGÉRIA

também é impossível saber quanto do óleo é 
derramado quando roubado de nossas instalações, 
mas estimamos que, em 2012, 26.000 barris de 
petróleo foram derramados nas áreas próximas aos 
nossos oleodutos e outras instalações, dos quais 
cerca de 95% foram resultado de sabotagem e 
roubo de petróleo.

lutar para reverter esta ameaça requer ação 
coordenada, tanto em nível nacional quanto local 
dentro da Nigéria, e em nível regional e internacio-
nal fora dela. precisamos urgentemente de mais 
assistência por parte do governo e das forças de 
segurança da Nigéria, assim como de outros 
governos e organizações.

para impulsionar o desenvolvimento econômico do 
Delta, serão necessárias mais iniciativas que 
ofereçam meios de vida alternativos para as 
pessoas envolvidas, e a Nigéria precisa fazer um 
esforço maior para incentivar o investimento no 
setor de energia e garantir um abastecimento de 
energia elétrica de confiança para reduzir a 
demanda por diesel local refinado ilegalmente.

trabalhamos incansavelmente para aumentar a 
conscientização sobre a questão juntamente com o 
governo da Nigéria, com órgãos internacionais 
como a oNu, com a sociedade civil e com a mídia. 
combater o roubo de petróleo e suas causas é do 
interesse da indústria, do governo, do meio ambien-
te e, o mais importante, da população do Delta do 
Níger. continuaremos à frente de discussões para 
encontrar soluções duradouras.

Leia a carta completa no Relatório de Sustentabili-
dade Shell 2012 (em inglês).
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os carros ajudam muita gente a se locomover dia-
riamente e assim como caminhões, barcos e aviões 
ajudam a economia a prosperar. Mas, à medida 
que o número de veículos nas estradas e o comércio 
global aumenta, a necessidade de encontrar formas 
de reduzir o impacto ambiental do transporte se 
torna mais crítica. a Shell trabalha para elaborar com-
bustíveis e lubrificantes mais eficientes que possam 
ajudar a locomover o crescente número de pessoas e 
produtos por terra, mar e ar.

Nós fornecemos combustíveis a milhões de motoristas 
todos os dias. o diesel e a gasolina FuelSave são nos-
sos combustíveis mais eficientes produzidos até hoje, 
projetados para ajudar os motoristas a economizar 
combustível melhorando a combustão do motor e 
reduzindo a perda de energia.

Nossa campanha “Shell FuelSave target one Million”, 
que começamos em 2012, irá ajudar um milhão de 
pessoas por todo o mundo a aprender a economizar 
combustível. os consumidores podem acessar uma 
série de mini-jogos online que foram projetados para 
melhorar suas habilidades para economizar combus-
tível, como trocar as marchas de forma mais efetiva, 
conservar a inércia do veículo e usar o óleo certo 

para proteger o motor.

Os lubrificantes avançados desenvolvidos pela Shell 
para carros e caminhões podem melhorar a eficiência 
de seus motores, ajudando a economizar combus-
tível. Investimos em pesquisa e desenvolvimento e 
empregamos mais de 200 cientistas e engenheiros 
para aprimorar nossos lubrificantes. Nós também 
trabalhamos com parceiros, inclusive importantes 
fabricantes de motores. Nosso lubrificante Shell 
helix, por exemplo, foi desenvolvido através de nossa 
parceria técnica com a Ferrari. a linha Shell Rimula, 
de óleos para motores pesados, inclui produtos que 
podem ajudar caminhões e ônibus a diminuir seus 
custos com combustível e ao mesmo tempo proteger 
seus motores.

a Shell eco-marathon consiste em eventos anuais 
nas Américas, Europa e Ásia, e é um desafio para 
estudantes por todo o mundo para criar, construir e 
competir em carros inovadores ultra-eficientes. As 
equipes vencedoras são as que chegam mais longe 
utilizando menos energia. esses eventos impulsionam 
o debate sobre o futuro da energia e transporte rodo-
viário, inspirando jovens engenheiros a ultrapassar os 
limites da eficiência de combustíveis.

á Estudantes competem para ver quem vai mais longe utilizando menos energia na Shell Eco-marathon na Malásia.

COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS
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Nós produzimos biocombustíveis de baixo carbono e os 
distribuímos por todo o mundo. além disso, desenvolvemos 
biocombustíveis avançados para o futuro.  hoje, eles cons-
tituem 3% do mix global de combustíveis para transporte 
rodoviário, número que poderá subir para mais de 10% 
até 2050, de acordo com nossos cenários.

a Shell é um dos maiores distribuidores de biocombustíveis 
do mundo. em 2012, utilizamos cerca de 7,7 bilhões de 
litros em nossas misturas de petróleo e diesel. o biocom-
bustível de baixo carbono feito de cana-de-açúcar pela 
Raízen (participação acionária de 50% da Shell) no Brasil 
pode reduzir as emissões de dióxido de carbono (co2) em 
cerca de 70% em relação à gasolina, isso desde o cultivo 
da cana-de-açúcar até o uso de etanol como combustível. 
com uma capacidade de produção anual de cerca de 2,2 
bilhões de litros, a Raízen é um dos maiores produtores de 
etanol do mundo. 

os benefícios ambientais dos biocombustíveis variam. as 
emissões de co2 podem oscilar bastante, dependendo 
tanto das matérias-primas utilizadas quanto dos métodos 
de produção e distribuição. Outros desafios que precisam 
ser gerenciados são a concorrência por terra, o impacto 
sobre a biodiversidade e as comunidades locais e o uso 
da água.

BIOCOMBUSTÍVEIS
a Raízen trabalha incessantemente para tornar seus 
processos de produção cada vez mais eficientes e susten-
táveis: os subprodutos da moagem de cana e destilação 
do etanol são reciclados e utilizados como fertilizantes 
naturais, o bagaço é utilizado para gerar energia elétrica 
para as usinas, proporcionando um excedente para a 
rede elétrica nacional e, além disso, a Raízen está sempre 
buscando melhorar o rendimento das safras, para que 
mais cana-de-açúcar possa ser produzida na mesma área 
de terra.  

A Bonsucro desenvolveu o primeiro padrão de certificação 
do mundo para a produção sustentável de biocombustí-
veis a partir de cana-de-açúcar. em 2011, a Raízen foi a 
primeira empresa a conquistar certificação da Bonsucro 
em uma de suas unidades. Até o final de 2012, sete das 
usinas da Raízen haviam recebido o selo. como resultado, 
23% do etanol produzido pela Raízen está sendo produzi-
do em conformidade com os padrões da Bonsucro.

a Raízen apoia o governo brasileiro na implementação de 
políticas eficazes sobre o uso da terra. Ela apoia também 
os esforços do governo para proteger os direitos dos povos 
indígenas à terra no Brasil e as considerações sobre a 
possibilidade de que a produção de cana-de-açúcar cause 
o deslocamento de outras plantações para áreas de rica 
biodiversidade. 
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á A Raízen produz biocombustível de baixo carbono a partir de cana-de-açúcar, no Brasil.



NOSSO DESEMPENHO

em 2012, a Shell trabalhou de forma a equilibrar 
as considerações de natureza econômica, 
ambiental e social responsavelmente. Mantivemos 
nosso investimento em projetos que irão fornecer 
energia durante décadas por vir, nos esforçamos 
para continuar melhorando nossos índices de 

segurança e seguimos a tarefa de reduzir nosso 
impacto sobre o meio ambiente, responder 
transparentemente às opiniões de nossos vizinhos e 
gerar empregos e oportunidades de negócio para 
as economias locais.  leia mais no Relatório de 
Sustentabilidade da Shell 2012 (em inglês).
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US$2,2
BILHÕES     
GASTOS EM ENERGIA ALTERNATIVA, 
CAC E P&D EM CO2 NOS ÚLTIMOS 
5 ANOS

US$46
BILHÕES     
DE FLUXO DE CAIXA 
DE ATIVIDADES 
OPERACIONAIS

US$30
BILHÕES     
EM INVESTIMENTO 
DE CAPITAL 
LÍQUIDO

US$1,3
BILHÃO     
GASTOS EM P&D

50%
DE NOSSA 
PRODUÇÃO FOI  
DE GÁS NATURAL

20,2
MILHÕES     
DE TONELADAS  
DE GNL  
VENDIDOS

2%
NOSSA 
PARTICIPAÇÃO 
NA PRODUÇÃO 
MUNDIAL DE 
PETRÓLEO

87.000
NÚMERO MÉDIO DE  
PESSOAS EMPREGADAS

$US14
BILHÕES    
GASTOS COM 
PAÍSES DE RENDA 
MAIS BAIXA

70+
PAÍSES  
NOS QUAIS  
OPERAMOS  

3,3
MILHÕES     
DE BARRIS DE PETRÓLEO  
EQUIVALENTE PRODUZIDOS  
POR DIA

44
NÚMERO DE EMBARCAÇÕES QUE 
ENTREGARAM GNL - UMA DAS 
MAIORES FROTAS DO MUNDO

US$27
BILHÕES     
DE LUCRO 

7,7
BILHÕES    
DE LITROS DE 
BIOCOMBUSTÍVEL 
DISTRIBUÍDO

3%
NOSSA 
PARTICIPAÇÃO 
NA PRODUÇÃO 
MUNDIAL DE GÁS

8,4%
NOSSA 
PARTICIPAÇÃO 
NAS VENDAS 
MUNDIAIS  
DE GNL

esta é uma versão resumida do Relatório de Sustentabilidade 2012 da Shell. consulte o 
Relatório de Sustentabilidade Shell 2012 para obter mais detalhes. em caso de qualquer 
incoerência, prevalecerá a versão em inglês.
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