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INTRODUÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO
“ BEM-VINDOS AO SUMÁRIO DE

SUSTENTABILIDADE DA SHELL, UM
RESUMO DO NOSSO RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE RELATIVO A 2011.”

Este foi um ano de contínua turbulência econômica,
o qual nos mostrou mais uma vez que ter o
desenvolvimento sustentável no cerne de nossas
decisões de negócio é o enfoque certo. Isto
significa colocar a segurança, o meio ambiente
e as comunidades no centro dos esforços que
fazemos para desenhar, construir e operar nossos
principais projetos energéticos. A energia que
fornecemos deve ser produzida e entregue de
maneira correta.
Mesmo sob duras condições econômicas e sofrendo
mudanças sociais de peso, o mundo não pode
perder de vista seus desafios de longo prazo.
A população mundial atual é de 7 bilhões de
pessoas e estima-se que chegue a 9 bilhões em
2050. Nas próximas décadas, as economias
emergentes continuarão consumindo energia para
poderem continuar crescendo. Nos países em
desenvolvimento, muitas pessoas terão maior poder
aquisitivo, podendo comprar pela primeira vez uma
televisão, um refrigerador ou um carro. Em poucas
palavras, o mundo precisará de mais energia.
Os combustíveis fósseis continuarão fornecendo
a maior parte desta energia e o gás natural de
queima mais limpa, acreditamos, assumirá um
papel de maior importância. O consumo de
energias renováveis, incluindo biocombustíveis de
baixo carbono, usados nos meios de transporte,
também aumentará de forma constante.
Para construir um sistema energético sustentável,
precisamos de um novo nível de colaboração e
liderança que desenvolva políticas e soluções

que funcionem. Precisamos de visão e ação.
Companhias importantes como a Shell podem
ajudar a encorajar a necessária cooperação
mundial dos setores público e privado, e da
totalidade das indústrias.
Na Shell, acreditamos que o fornecimento
responsável de energia mais limpa, mais confiável
e mais barata é hoje a melhor contribuição para se
forjar um mundo mais estável, onde as economias
possam prosperar. Para isso, trabalhamos em
colaboração com outros, incluindo comunidades,
outras companhias, governantes, consumidores e
organizações não governamentais.
A segurança continua sendo nossa principal
prioridade e nossos padrões são rigorosos.
Quando as coisas não saem conforme o planejado,
respondemos rápida e decisivamente, investigando
todo incidente no intuito de aprender e melhorar
nosso desempenho.
A sustentabilidade depende de nossa capacidade
de desenvolver robustez em nossos planos e
operações. Precisamos garantir que a Shell tenha
sempre a capacidade de enfrentar desafios futuros
para que possamos, em contrapartida, continuar
contribuindo positivamente para a sociedade.

Peter Voser
Diretor Executivo
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NOSSO ENFOQUE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E O NOSSO NEGÓCIO
Nossa meta é contribuir para satisfazer
as necessidades energéticas da sociedade
de maneira econômica, ambiental e
socialmente responsável.
Aprendemos, através de experiência, que trabalhar
com as comunidades vizinhas às nossas operações
nos ajuda a compartilhar os melhores benefícios de
nossos projetos. Isso também faz sentido em termos
comerciais. Ao incorporarmos antecipadamente
em nosso planejamento o ponto de vista de nossos
vizinhos, conseguimos desenhar e entregar projetos
de forma mais eficiente, evitando atrasos. O
engajamento antecipado com as comunidades
também nos auxilia a evitar interferências ao seu
modo de subsistência e atividades comerciais,
além de reduzir o impacto na vida selvagem e
biodiversidade locais.
Além das comunidades, também trabalhamos junto
a governos, especialistas ambientais e organizações
não governamentais no intuito de desenhar e

entregar melhores projetos. A alteração de rotas
de oleodutos ou o ajuste no momento de executar
nossas pesquisas sísmicas, minimizando transtornos
causados às comunidades ou à vida selvagem, são
exemplos do quanto o engajamento antecipado com
os nossos vizinhos melhora nosso enfoque.
Ao desenvolvermos um novo projeto ou expandirmos
uma instalação já existente, seguimos um processo
definido que nos ajuda a identificar e lidar com
impactos que possam afetar as pessoas e o meio
ambiente. Existem pontos decisórios essenciais
que determinam se iremos ou não adiante. A
cada um desses pontos, avaliamos os impactos
regulatórios, ambientais e sociais paralelamente às
considerações comerciais e técnicas.
Realizamos avaliações de impacto ambiental, social
e sobre a saúde, cujo propósito é compreender e
gerenciar riscos e oportunidades. Cuidadosamente,
consideramos e adotamos as recomendações
provenientes dessas avaliações ao longo de todo
o projeto. Ao tomarmos decisões de investimento,
também consideramos o custo potencial das
emissões de CO2 de um projeto.

 Nosso pessoal e seu bem-estar são importantes para nossa capacidade de entregar energia de forma responsável.
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SEGURANÇA
A segurança é fundamental à nossa
capacidade de fornecer energia de forma
responsável.
A segurança continua sendo nossa principal
prioridade e o valor central da maneira como
atuamos. Nossa meta é zero de fatalidades e nenhum
incidente que cause dano a nossos funcionários,
contratados ou vizinhos, ou que acarrete risco para
nossas instalações. Continuamos aprimorando a
segurança de nossos funcionários (página 15) e de
nossas fábricas. Em 2011, contudo, tivemos vários
incidentes, os quais reforçaram a necessidade de
permanecermos sempre alerta e de mantermos nosso
foco na segurança de nossas operações.
Na Shell, a segurança é gerenciada através de
processos rigorosos e de uma cultura de segurança

incutida profundamente em nosso dia a dia. Temos
um conjunto de padrões a serem seguidos por todas
as nossas operações, cobrindo as áreas de saúde,
segurança e performance ambiental e social.
Todos os que trabalham para a Shell e para as
joint ventures que operamos devem seguir nossas
regras de segurança, intervir em situações de risco e
respeitar nossos vizinhos e o meio ambiente. Também
encorajamos as empresas que contratamos e as joint
ventures fora de nosso controle para que incorporem
uma cultura de segurança na sua força de trabalho.
Nosso recorde de segurança melhorou
significativamente desde o lançamento de nossas
12 Regras que Salvam Vidas, em 2009. Elas
enfocam as áreas de maior risco em nossas
atividades diárias, incluindo o trabalho seguro
em locais altos e dirigir sem ultrapassar os limites
de velocidade.

PREVENÇÃO E RESPOSTA
Prevenir incidentes e gerenciar riscos são elementos cruciais do nosso negócio e da segurança de
comunidades que vivem próximas aos locais onde operamos. A Shell utiliza uma abordagem dupla para
lidar com incidentes que possam causar danos aos seus funcionários, contratados, vizinhos ou ao meio
ambiente. Identificamos e avaliamos os riscos que possam causar incidentes e depois tomamos as medidas
necessárias para reduzi-los ou eliminá-los. Ao mesmo tempo, nos preparamos e estamos sempre prontos a
responder imediatamente a um incidente, caso ocorra. Temos várias medidas de recuperação implantadas
para minimizar o impacto infringido às pessoas e ao meio ambiente. Nosso pessoal tem preparação e
treinamento para atuar em situações emergenciais, tais como derramamentos de petróleo ou fogo. A fim
de melhorar continuamente nosso enfoque, trabalhamos junto a equipes de socorro emergencial locais e
organizações governamentais, testando regularmente nossos planos e procedimentos de resposta.
 Exercício de segurança em uma plataforma no Mar do Norte, no Reino Unido.
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COMUNIDADES
Procuramos promover um impacto positivo
nas comunidades dos locais onde atuamos.
Nossas operações podem gerar empregos para as
comunidades vizinhas e ajudar a desenvolver a
economia local através de cadeias de suprimento.
Reconhecemos que também podem provocar
preocupações. Trabalhamos junto aos nossos vizinhos
para tratar essas preocupações e compartilhar os
benefícios resultantes de nossas atividades.
Todos os nossos principais projetos e instalações
devem ter um plano de performance social que ajude
a avaliar e minimizar impactos. Ao desenvolvermos
um novo projeto ou planejarmos a expansão de uma
instalação já existente, trabalhamos com as
comunidades locais a fim de identificar enfoques
mutuamente benéficos e responder às suas
necessidades e expectativas. Isto melhora nosso
processo decisório e maneira de atuar.
Continuamos a desenvolver as habilidades do
pessoal que trabalha diretamente com estas

comunidades. Em 2011, publicamos um manual de
performance social que fornece ferramentas e
orientações práticas para auxiliar estes especialistas.
Um programa de troca permite que eles aprendam
com as experiências uns dos outros.
Fazer parte das comunidades com as quais
trabalhamos significa compartilhar benefícios.
Sempre que possível, contratamos e utilizamos
serviços e produtos locais. Em 2011, compramos
cerca de USD 12 bilhões em mercadorias e serviços
de empresas locais de países de baixa renda.
Investimos em programas comunitários nos quais a
nossa habilidade pode promover um impacto positivo
e duradouro. Focamos nosso investimento social em
projetos ligados à segurança nas estradas,
desenvolvimento de empreendimentos locais e
garantindo segurança e acesso confiável à energia
para as comunidades à nossa volta. Programas como
o Shell LiveWIRE, por exemplo, encorajam o
desenvolvimento de empreendimentos locais,
oferecendo aconselhamento de negócio a jovens
empreendedores.

 Negócio local desenvolvido através do Shell LiveWIRE, em Port Harcourt, na Nigéria.
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MUDANÇA CLIMÁTICA
No momento atual em que a população
mundial cresce rapidamente e os países em
desenvolvimento prosperam, a demanda
energética de longo prazo aumenta, ao
mesmo tempo em que as emissões de CO2
precisam ser significativamente reduzidas.
A Shell está fazendo o possível hoje, a fim
de ajudar neste desafio.
Nosso enfoque para lidar com a questão
mundial de emissões de CO2 concentra-se em
quatro áreas principais: produzir mais gás
natural, ajudar a desenvolver a tecnologia de
captura e armazenamento do carbono, produzir
biocombustíveis de baixo carbono e trabalhar
para aumentar a eficiência energética de nossas
operações. Também temos implantada uma ampla
estrutura de governança que supervisiona todas as
nossas atividades relacionadas ao CO2, inclusive
a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para
melhorar a eficiência e redução de emissões de
CO2.

Gás natural
Um terço das emissões mundiais de CO2 decorre da
geração de eletricidade. A substituição do carvão
por gás natural de queima mais limpa em centrais
elétricas pode reduzir suas emissões de CO2 pela
metade. Em muitos países, incrementar o uso de gás
natural para gerar energia elétrica é a forma mais
rápida e barata de enfrentar o desafio de fornecer
mais energia com menor emissão de CO2.

Captura e armazenamento do
carbono
Estamos ajudando no desenvolvimento de
tecnologias de captura e armazenamento do
carbono (CAC) através do apoio a vários projetos
no mundo inteiro. A implementação da tecnologia
CAC em importantes instalações industriais
reduziria de forma significativa as emissões
mundiais de CO2.
Estamos envolvidos em vários projetos como o
Gorgon (participação da Shell: 25%), uma joint

venture de gás natural liquefeito (GNL) na costa
oeste da Austrália que incluirá o maior projeto de
CAC do mundo. Uma vez operante, espera-se que
o Gorgon capture e armazene no subsolo 3 a 4
milhões de toneladas de CO2 por ano. Caso se
concretize, nosso projeto Quest, no Canadá, terá
o potencial de armazenar mais de 1 milhão de
toneladas de CO2 por ano. Na Noruega, somos
parceiros na maior instalação de planejamento
experimental para desenvolver e testar tecnologias
de captura de CO2. Espera-se que o centro em
Mongstad comece a operar em 2012.

Biocombustíveis
À medida que a população mundial cresce,
aumenta também o número de veículos nas
estradas. Para atender esta demanda e ao
mesmo tempo limitar as emissões de CO2, serão
necessárias todas as alternativas de combustíveis de
carbono mais baixo. A mistura de gasolina e diesel
com biocombustíveis sustentáveis ajuda a reduzir as
emissões de CO2 geradas pelos combustíveis para
o transporte.
Em 2011, lançamos a joint venture Raízen para
produzir o biocombustível de carbono mais baixo
disponível comercialmente, o etanol obtido a partir
da cana-de-açúcar no Brasil. Também estamos
trabalhando para tornar os biocombustíveis ainda
mais sustentáveis e desenvolver biocombustíveis
avançados a partir de fontes não alimentares.

Eficiência energética
Trabalhamos continuamente para aprimorar a
eficiência de nossas próprias operações no intuito
tanto de reduzir emissões de CO2 quanto de sermos
mais competitivos em termos de custo. Desde
2005, seguimos um programa multibilionário
para aumentar a eficiência energética de nossas
operações já existentes. Elaboramos novos projetos
tendo em mente, desde o início, o uso eficiente da
energia.
Também oferecemos produtos e serviços que ajudam
nossos clientes a utilizar menos energia, inclusive
combustíveis e lubrificantes mais avançados.
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AMBIENTE
Estamos trabalhando para minimizar o
impacto ambiental de nossas operações.
Nossos planos e decisões sobre projetos incluem,
desde o início, medidas de proteção ao meio
ambiente. Trabalhamos para gerenciar emissões
de CO2, usar menos energia e água, evitar
derramamentos, queimar menos gás produzido a
partir de petróleo e conservar a biodiversidade.
Lutamos para melhorar nossa eficiência energética,
desenvolver a capacidade de capturar emissões
de CO2 e armazená-las a grandes profundidades
no subsolo, reduzir a queima contínua em nossas
operações e reduzir derramamentos através de
controles e padrões rigorosos.
À medida que a água doce torna-se cada vez mais
limitada devido ao crescimento populacional, a
maneira com que as principais indústrias gerenciam o
seu uso passa a ser mais importante. Utilizamos novas
tecnologias e processos de reciclagem no intuito de
reduzir nossa dependência de água doce. Em áreas
com disponibilidade limitada, nossas operações
utilizam planos de gestão que definem como devemos
monitorar e reduzir nosso consumo de água.
Proteger a diversidade do mundo natural é ponto
crucial sempre que consideramos o desenvolvimento
de novos projetos ou expandimos uma instalação
já existente. Fazemos avaliações da biodiversidade
ao planejarmos projetos para estimar o impacto
potencial de nossas operações.
Trabalhamos em conjunto com as principais
organizações ambientais, tais como União
Internacional pela Conservação da Natureza,
Wetlands International, The Nature Conservancy
e Earthwatch. Estas parcerias nos auxiliam na
identificação e gestão de desafios ambientais
e oportunidades de aprimoramento de forma
antecipada, enquanto nossos projetos ainda estão em
fase de elaboração, fornecendo-nos acesso à perícia
e aconselhamento prático. Em 2011, trabalhamos
com estas organizações em mais de 35 projetos.

 Aprendendo sobre biodiversidade através do projeto

Earthwatch Business Skills, do Programa Patrimônio
Mundial, no Quênia.

RECEITA TRANSPARENTE
Nossas operações geram receita através de
impostos e royalties pagos a governos do
mundo inteiro. Estes recursos podem ajudar a
apoiar a economia de um país e a contribuir
com o desenvolvimento local. A Shell acredita
na importância de uma maior transparência
sobre tais pagamentos e a maneira como
são utilizados, para que se estabeleça uma
relação de confiança entre a empresa e as
comunidades envolvidas.
Em 2011, a Shell pagou USD 22,6 bilhões em
impostos corporativos e USD 4,4 bilhões em
royalties. Coletamos, em nome de diferentes
governos, USD 88,1 bilhões em impostos sobre
consumo e impostos sobre vendas relativos aos
nossos combustíveis e outros produtos.
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NOSSAS ATIVIDADES
GÁS NATURAL
A Shell acredita que a utilização mais ampla
de gás natural de queima mais limpa,
principalmente para gerar energia elétrica,
será vital na montagem de um sistema
energético sustentável.
O gás natural de queima mais limpa é um recurso
abundante, com suprimento para 250 anos nas taxas
atuais de produção, segundo a Agência Internacional
de Energia. Emite cerca de 50% menos CO2 que o
carvão quando usado para gerar energia elétrica,
além de produzir uma quantidade significativamente
menor de poluentes do ar.
Em 2012, a Shell espera produzir, pela primeira vez,
mais gás do que petróleo. À medida que nossa
produção de gás aumenta, usamos tecnologias
avançadas e abordagens inovadoras para

desenvolver recursos e encontrar maneiras de reduzir
nosso impacto ambiental.

“Gás não convencional”
A capacidade de produzir grandes quantidades de gás
natural a partir dos poros de formações rochosas
revolucionou o cenário energético na América do Norte
nos últimos anos. A produção de “gás não
convencional” exige o uso de uma técnica denominada
fraturamento hidráulico ou “fracking”, a fim de liberar o
gás da formação rochosa. Esta abordagem foi usada
durante muitas décadas, embora novas técnicas de
perfuração tenham recentemente permitido a obtenção
de maiores volumes de gás a partir de um único local
perfurado, reduzindo assim as pegadas da nossa
operação. Em 2011, publicamos um conjunto de
princípios globais de operação em terra que tratam de
questões relativas ao desenvolvimento de “gás não
convencional”, especificamente dirigido ao
fraturamento hidráulico (ver o box).

PRINCÍPIOS OPERACIONAIS PARA A OBTENÇÃO EM TERRA DE “PETRÓLEO E
GÁS NÃO CONVENCIONAIS”
Acreditamos que enquanto a Shell e outras importantes companhias estiverem explorando estes recursos,
será vital que se estabeleçam padrões industriais responsáveis e uniformizadores. Também será essencial que
se estabeleça um diálogo aberto com todos os impactados pela exploração do gás natural. Em consulta com
órgãos reguladores ambientais e organizações não governamentais, desenvolvemos e publicamos nossos
cinco princípios operacionais globais para a obtenção em terra de “petróleo e gás não convencionais”. Esses
princípios estabelecem como almejamos operar no desenvolvimento de recursos de gás natural.
A Shell:
	projeta, constrói e opera poços e fábricas de maneira segura e responsável;
	conduz suas operações de maneira a proteger as águas subterrâneas e reduzir o uso de água potável
sempre que viável;
	conduz suas operações de maneira a proteger a qualidade do ar e controlar emissões fugitivas;
	trabalha para reduzir as pegadas de sua operação e
	engaja-se com as comunidades locais para discutir os possíveis impactos socioeconômicos de suas
operações.
Nossa meta é implantar estes princípios em todas as nossas operações ao redor do mundo. Iremos
também revisá-los e atualizá-los periodicamente, conforme surjam novos desafios, tecnologias e exigências
regulamentares.
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 O uso de gás natural liquefeito permite que enviemos gás de Sakhalin 2, na Rússia, até os nossos clientes.

Nosso enfoque coloca a segurança e a proteção do
meio ambiente em primeiro lugar. Os reservatórios de
“gás não convencional” que exploramos costumam
encontrar-se a mais de mil metros abaixo de aquíferos
de água doce. Nossos poços são revestidos com várias
camadas de aço e cimentados a partir da superfície até
uma altura bem abaixo do lençol freático. Também
reduzimos nossas necessidades de água doce
reciclando a água que usamos.

inteiro. Cerca de 30% de todo o GNL mundial é
obtido através de joint ventures com participação da
Shell.
Atualmente estamos trabalhando para construir uma
instalação flutuante de GNL, a qual combinará
produção, processamento e armazenagem, e não
necessitará de fábricas em terra ou longas linhas de
gasodutos no fundo do mar, reduzindo
significativamente o seu impacto ambiental.

Nossas atividades nos locais de perfuração e o impacto
do tráfego de nossos caminhões podem preocupar a
população local. No campo de Pinedale e em nossas
operações em Haynesville, na Louisiana, EUA, estamos
levando o mínimo de perturbação, perfurando vários
poços a partir de locais únicos. Em nossas operações
no campo de Marcellus, na Pensilvânia, EUA,
planejamos transportar água por meio ferroviário,
reduzindo a necessidade de caminhões.

Durante muitos anos, o GNL foi usado como
combustível para navios. A partir de 2012, a Shell
disponibilizará o GNL como combustível de
transporte para caminhões especialmente adaptados,
os quais trafegam por uma rota muito utilizada, entre
o norte de Alberta e Vancouver, no Canadá. O GNL
substituirá o diesel usado anteriormente nestes
veículos.

Gás natural liquefeito

Energia eólica

Há mais de 40 anos, a Shell já era a pioneira do gás
natural liquefeito (GNL). Desde então, o GNL tem sido
considerado um importante meio de fornecimento de
gás a populações e indústrias distantes, devido à sua
praticidade de transporte através de gasodutos. Com
o resfriamento a uma temperatura de -162ºC, o gás
passa à forma líquida com uma redução de volume
de 600 vezes, o que permite o seu transporte ao
redor do mundo. Uma vez no seu destino, o GNL é
novamente transformado em gás e distribuído a
consumidores. A Shell é hoje um dos maiores
fornecedores de GNL, com instalações no mundo

Nos próximos anos, a energia eólica deverá
continuar crescendo como parte do mix energético
produzido no mundo. A Shell promove a energia
eólica há mais de uma década e está envolvida em
projetos eólicos na Europa e América do Norte.
Atualmente, a parcela da Shell na produção de
energia obtida a partir dos ventos equivale a 507
megawatts. A maior parte dessa energia é
proveniente de oito projetos eólicos, com cerca de
720 turbinas, localizados nos EUA. Estamos
avaliando outros possíveis projetos, todos na América
do Norte.

9

10

Sumário de Sustentabilidade Shell 2011

O Ártico
À medida que a demanda de longo prazo
de energia aumentar, o mundo precisará
dos vastos recursos energéticos presentes
no Ártico. Entretanto, tais recursos deverão
ser explorados de forma responsável,
tendo o meio ambiente e o bem-estar das
comunidades como elementos centrais dos
planos de desenvolvimento.
A US Geological Survey (Pesquisa Geológica dos
EUA) estima que se encontre no Ártico até 30% do
gás natural e cerca de 13% do petróleo mundial
ainda não descobertos. Acredita-se que mais de
80% destes recursos estão localizados offshore.
Operar de forma responsável nas regiões ártica e
subártica não é novidade para a Shell. Atuamos
durante quase 50 anos no Alasca, EUA, tanto
em terra quanto offshore, e também no Canadá.
Mais recentemente, estivemos envolvidos no
desenvolvimento de importantes projetos de
parceria na Noruega e em Sakhalin e Salym, na
Rússia.
A Shell reconhece que há uma certa oposição
pública em relação ao futuro desenvolvimento dos
recursos energéticos presentes no Ártico. A fim
de operar de maneira segura e eficiente em toda
esta região, temos planos baseados em rigorosas
avaliações dos desafios técnicos e ambientais

que poderemos encontrar. Trabalhamos junto
às comunidades locais, incluindo populações
indígenas, no intuito de ouvir seus pontos de vista
e determinar a melhor forma de compartilhar os
benefícios de nossas operações e preservar suas
tradições. Também trabalhamos com governos,
cientistas, instituições acadêmicas e organizações
não governamentais a fim de entender e considerar
seus pontos de vista a respeito de nossos projetos.
Em 2005, iniciamos programas extensivos de
estudos ambientais em meio aquático no polo
ártico e em terra no Alasca. O conhecimento
tradicional de povos indígenas tem sido muito
valioso no sentido de determinar nosso enfoque de
trabalho nestas áreas. À medida que planejamos
nossas atividades, os membros mais velhos das
comunidades e os melhores caçadores locais nos
ajudam a identificar espécies importantes, habitats
sensíveis, pontos de significância arqueológica e
áreas especiais, como os locais usados pelo caribu
para dar cria e os locais de encontro de aves
migratórias.
Conduzimos muitos estudos científicos e
desenvolvemos tecnologias inovadoras para
podermos trabalhar de forma responsável em
ambientes offshore desafiadores. Nossa abordagem
inclui o uso de aviões de controle remoto silenciosos
e registradores acústicos marinhos, além de estudos
de ecossistemas que combinam conhecimentos
tradicionais e científicos.

ALASCA
Nossos preparativos para a exploração de petróleo nos mares de Beaufort e Chukchi, em 2012,
envolveram vários anos de trabalho estabelecendo as bases para o desenvolvimento responsável dos
recursos potenciais desta região. Ao longo do caminho, nossos planos foram desafiados e ainda hoje
sofrem oposição. Ao nos aproximarmos da data de início da perfuração exploratória, trabalhamos de
perto com órgãos reguladores, comunidades locais e outras organizações a fim de desenvolver
salvaguardas robustas, o que nos ajudou a aprimorar nossos planos de perfuração.
As águas da costa norte do Alasca são rasas e os campos petrolíferos abaixo delas estão sob relativa
baixa pressão, um ambiente bem diferente das águas profundas do Golfo do México. Ao nos
prepararmos para a perfuração na costa do Alasca, desenvolvemos uma minuciosa capacidade de
resposta a derramamentos de petróleo que inclui equipamentos de bloqueio e coleta, e embarcações.
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 Produção de petróleo e gás a partir de águas
profundas no Brasil.

 Desenvolvimento de areias petrolíferas em
Alberta, no Canadá.

ÁGUAS PROFUNDAS

AREIAS PETROLÍFERAS

Na tentativa de entregar novos recursos para satisfazer
a demanda de energia, operamos em ambientes cada
vez mais desafiadores, tais como águas profundas
offshore. Tecnologias avançadas e padrões rigorosos
nos auxiliam a executar esta tarefa de forma segura.
Nossos principais projetos de exploração e produção
em águas profundas ajudam a desenvolver economias
locais através de cadeias de suprimento e a capacitar
pessoal com habilidades de trabalho.

As areias petrolíferas do Canadá são um dos
recursos energéticos mais significativos que nos
restam atualmente. Estas reservas podem ter um
papel importante no mix energético, embora devam
ser desenvolvidas de forma responsável. Estamos
trabalhando no intuito de melhorar nossa capacidade de
gerenciar emissões de gases de efeito estufa e de usar os
recursos da terra e da água de forma mais eficiente.

A Shell está na vanguarda da exploração e produção
em águas profundas há mais de 40 anos, entregando
com segurança mais de 20 importantes projetos em
águas profundas no mundo inteiro. Desenvolvemos
muitas das tecnologias avançadas, processos e
procedimentos de segurança que usamos e que
nos permitem buscar o petróleo e o gás contido em
profundidades de quase 3 quilômetros. Atualmente
operamos projetos de águas profundas em países
como a Malásia, Brasil e EUA, e outros estão em fase
de desenvolvimento.
A tragédia da plataforma Deepwater Horizon da BP,
em 2010, reforçou a necessidade de mantermos a
segurança e a confiabilidade de nossas operações
de águas profundas no mundo inteiro. Temos muitas
salvaguardas implantadas para evitar que um
incidente semelhante ocorra em nossas operações.

Continuamos trabalhando no aprimoramento de nossa
eficiência energética e estamos desenvolvendo planos
para capturar e armazenar carbono em larga escala
em nossas operações de areias petrolíferas. Também
continuamos explorando oportunidades para aumentar
a quantidade de água reciclada em nossas operações
e usar mais água subterrânea local, objetivando reduzir
o uso da água de rio. Em 2012, a Shell ajudou a lançar
um consórcio de empresas de energia para compartilhar
conhecimento e desenvolver tecnologias inovadoras
de melhoria de performance ambiental na indústria de
areias petrolíferas.
Continuamos a trabalhar para aprimorar a tecnologia
usada no gerenciamento de frações de cauda – uma
mistura de água, areia, argila e hidrocarbonetos
residuais que permanecem após a separação do
betume. Também estamos trabalhando junto aos
nossos vizinhos aborígines no intuito de incorporar
seus conhecimentos tradicionais à nossa maneira de
gerenciar e aos nossos esforços de recuperar a terra.
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NIGÉRIA
Uma versão resumida da
carta aberta de Mutiu
Sunmonu, Presidente das
companhias Shell na
Nigéria.

Em 2011, a Shell Petroleum Development Company
(SPDC) continuou se esforçando para reconstruir suas
operações e executar suas atividades de forma mais
transparente.
Este é o segundo ano consecutivo em que a nossa
produção aumentou, fornecendo uma receita maior
ao governo, ao proprietário majoritário e aos nossos
outros parceiros de joint venture. Financiamento estável
e maior segurança abriram caminho ao progresso
de importantes projetos. Em 2011, instalamos novos
equipamentos de captura de gás produzido de
petróleo que, de outra forma, seria queimado, além de
termos reparado ou melhorado fábricas já existentes
para capturar gás. Isso ajudou a reduzir a queima
nas fábricas da SPDC em 2011, embora tenhamos
produzido mais petróleo que em 2010.
Nosso maior enfoque na manutenção de oleodutos
e outros equipamentos, graças a um melhor acesso
aos nossos locais de trabalho, também nos levou a
um decréscimo do volume operacional derramado em
terra nas fábricas da SPDC em 2011. Infelizmente,

a Shell Nigeria Exploration & Production Company
(SNEPCo) sofreu um vazamento de petróleo durante
suas operações de carregamento no campo de Bonga,
a 120 km offshore. Sinto que este vazamento tenha
ocorrido, embora tenha ficado satisfeito com a rápida
resposta da equipe da SNEPCo, em cooperação
com o governo nigeriano, que juntos fizeram com
que a maioria do derramamento evaporasse ou fosse
rapidamente dispersado no mar.
Apesar do fim dos ataques de militantes, uma ação
urgente ainda é necessária para tratar do petróleo
roubado e do refinamento ilegal executado por
gangues criminosas, as quais continuam causando a
maioria dos derramamentos.
O relatório do PNUMA (Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente) sobre a contaminação de
petróleo na região de Ogoniland do Delta do Níger,
emitido em agosto de 2011, mostrou a complexidade
de alguns dos desafios que enfrentamos. A SPDC
acolheu favoravelmente o relatório, aceitando
suas recomendações. Espero sinceramente que
este relatório venha a ser um catalisador para a
cooperação entre o governo, a indústria e a sociedade
civil.
Embora os últimos anos tenham sido desafiadores na
Nigéria, tenho esperanças no futuro.
Mutiu Sunmonu
Leia a carta toda no Relatório de Sustentabilidade
2011 da Shell.

SAÚDE EM MOVIMENTO
O acesso à assistência de saúde no Delta do Níger é limitado. A SPDC ajuda a melhorar esse acesso de
várias maneiras. Ela apoia e fornece equipes para uma rede de 27 clínicas de saúde em todo o Delta.
Ela financia um pequeno, porém crescente número de esquemas de seguro de saúde comunitários como
parte do seu modelo de investimento social de iniciativa comunitária, o memorando de entendimento
global. Ela patrocina campanhas contra doenças como malária e HIV/AIDS. Um dos seus esforços
de mais longa data é o programa de alcance comunitário denominado “Health in Motion” (Saúde em
Movimento). Equipes de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e terapeutas do departamento de saúde
da SPDC visitam regiões afastadas a fim de levar saúde até as comunidades. Em 2011, a equipe
alcançou mais de 87 mil pessoas, fornecendo aconselhamento, tratando doenças, fazendo pequenas
cirurgias e distribuindo mosquiteiros e óculos.
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ENTREGANDO PRODUTOS MAIS
SUSTENTÁVEIS
BIOCOMBUSTÍVEIS
Estamos, pela primeira vez, produzindo
biocombustíveis de baixo carbono através
de nossa joint venture Raízen.
Os biocombustíveis deverão ter um papel cada vez
maior no esforço de atender à demanda de
combustíveis para o transporte. A Shell prevê que a
sua participação no mix de combustíveis de transporte
mundial aumentará dos 3% atuais para 9% até 2030.
Em 2011, começamos a produzir biocombustíveis de
baixo carbono pela primeira vez. Junto com a Cosan,
lançamos a joint venture Raízen (participação da
Shell: 50%) que produz e vende mais de 2 bilhões de
litros por ano do biocombustível com o mais baixo
teor de carbono disponível comercialmente, o etanol,
obtido a partir da cana-de-açúcar no Brasil.
Comparado ao petróleo, este biocombustível reduz as
emissões de CO2 em cerca de 70%, considerando-se
a produção desde o cultivo da cana-de-açúcar até o
uso do etanol como combustível.
A cana-de-açúcar precisa de pouca irrigação artificial
para crescer no Brasil graças à alta precipitação
anual. A Raízen recicla cerca de 90% do suprimento
de água que utiliza para converter a cana-de-açúcar
em etanol em 23 das suas 24 usinas, sendo que
também tem planos de reciclar a água em sua usina
remanescente até o final de 2012.
O acordo da joint-venture Raízen inclui um conjunto
de princípios que visa ajudar a melhorar a produção
sustentável de etanol. Isso requer a avaliação do
possível impacto, tanto direto quanto indireto, do
cultivo de cana-de-açúcar para produzir combustível
em novas áreas e a exclusão de áreas de alta
biodiversidade. A Raízen também trabalha junto aos
seus fornecedores, contratados e proprietários de
terra para garantir que apliquem práticas rigorosas
de gestão da terra, da água e da mão-de-obra que
utilizam.

 Colheita de cana-de-açúcar para produção de

etanol no Brasil.

A terra usada para cultivar a cana-de-açúcar
fornecida à Raízen está localizada a centenas de
quilômetros da floresta Amazônica. A Raízen apoia o
trabalho do governo brasileiro para implementar
políticas eficazes de uso da terra e considerar
questões relativas ao deslocamento de outros cultivos
para áreas de alta biodiversidade devido à produção
da cana-de-açúcar. A joint venture também apoia os
esforços do governo de proteger os direitos de povos
indígenas à terra.
A Raízen é um membro da Bonsucro, a organização
que elaborou padrões industriais para certificação
dos biocombustíveis à base de cana-de-açúcar. A
Bonsucro certifica individualmente unidades de
produção que convertem cana-de-açúcar e produzem
etanol. A empresa certificou quatro usinas da Raízen
em 2011, inclusive a primeira certificada sob esta
iniciativa. Para os próximos anos, a Raízen tem como
meta obter a certificação Bonsucro para todas as suas
unidades de produção. Também pretende obter
certificação para todo o etanol produzido a partir de
sua própria cana-de-açúcar e daquela produzida
pelos seus fornecedores.
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COMBUSTÍVEIS E PRODUTOS
Desenvolvemos combustíveis e
lubrificantes avançados que podem ajudar
motoristas a economizar combustível.
Também trabalhamos com consumidores
para ajudá-los a economizar energia.
Nas próximas décadas, à medida que o número
de veículos aumentar, o desafio será administrar o
impacto ambiental resultante. Cerca de 17% das
emissões mundiais de CO2 provenientes de
combustíveis fósseis é resultante do transporte
rodoviário. O diesel e a gasolina Shell FuelSave,
nossos combustíveis mais eficientes até o momento,
foram projetados para ajudar motoristas a
economizar combustível e reduzir a perda de
energia do motor. Também trabalhamos em
conjunto com vários fabricantes para desenvolver
combustíveis e lubrificantes mais eficientes,
incluindo a Audi, a Chrysler, a Daimler, a Ducati,
a Ferrari e a Volkswagen.
Nossos esforços para tornar o transporte mais
sustentável vão além da estrada. Desenvolvemos um
novo lubrificante marinho, denominado Alexia S4,

que pode ajudar a melhorar a eficiência de
combustível.
Também produzimos petroquímicos usados na
fabricação de produtos do dia a dia que auxiliam
consumidores a usar menos energia. Tais produtos
incluem isolamento térmico para edificações,
detergentes para serem usados em água morna e
plásticos leves para veículos.
Continuamos trabalhando junto a consumidores
para ajudá-los a poupar energia. Desde 2009,
ajudamos mais de 200 mil motoristas a usar menos
combustível através de treinamento face a face,
simuladores de direção e tutoriais on-line.
Na Shell Eco-Marathon, equipes de estudantes de
todo o mundo competem com o desenho e a
construção de veículos utilizando uma variedade de
materiais leves e muitas vezes recicláveis. Esses
veículos podem rodar a base de biocombustíveis,
energia solar ou hidrogênio, assim como gasolina
ou diesel. Em cada categoria de combustível, vence
a equipe que consegue ir mais longe usando menos
energia. Em 2011, um total de 342 equipes
participaram da competição em três eventos na
Alemanha, Cingapura e EUA.

 Estudantes competem para ver quem vai mais longe usando menos energia na Shell Eco-Marathon, na Malásia.
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NOSSO DESEMPENHO
Em 2011, a Shell entregou importantes projetos, os
quais garantirão um maior fornecimento de energia
a nossos clientes por muitos anos. Continuamos a
trabalhar no aprimoramento de nossa performance
ambiental em áreas como uso de energia e água,
emissões, queima e derramamentos. Nosso
desempenho em segurança permanece sólido e

continuamos a desenvolver e implementar medidas
para aprimorar nossa performance social. Leia mais
detalhes no Relatório de Sustentabilidade 2011 da
Shell.
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Este Sumário de Sustentabilidade da Shell fornece
uma visão geral do Relatório de Sustentabilidade Shell
2011. Consulte o Relatório de Sustentabilidade Shell
2011 para obter mais detalhes. Em caso de qualquer
incoerência, prevalecerá o texto do Relatório de
Sustentabilidade 2011 da Shell. Na eventualidade
de discrepância entre a versão traduzida e a versão
em inglês do Sumário de Sustentabilidade da Shell,
prevalecerá a versão em inglês.
OTHER SHELL PUBLIcATIONS
http://RepoRtS.Shell.com

All information from our reports is available for
online reading and for downloading as a pDF file.

KEY ADvANTAgES









optImISeD ScReeN ReADINg

FIND-AS-you-type SeARch tool
INteRActIve chARtINg

excel DowNloADS oF All tABleS
vIDeo eNhANcemeNtS

SImple SwItch BetweeN RepoRtS
pApeR AND coSt SAvINgS

Annual Report and Form
20-F for the year ended
December 31, 2011

A comprehensive operational
and financial report on our
activities throughout 2011.

Investors’ Handbook
2007–2011

Five years’ detailed financial
and operational information,
including maps.

SUSTAINABILITY REPORT
Shell apps

RoyAl Dutch Shell plc SuStAINABIlIty RepoRt 2011

Apps that provide company
news, interactive stories about
innovation, service-station
locations and other information.
www.shell.com/mobile_and_apps

DISPONÍVEL EM

www.shell.com/sustainabilityreport

