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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB

Este relatório é suportado pelo website da Shell, no qual você
encontrará dados adicionais sobre desempenho ambiental,
social e financeiro, além de informações mais detalhadas sobre
nosso enfoque de desenvolvimento sustentável e questões
associadas. Os links em cada página indicam onde encontrar
essas informações.
INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO

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

Mais uma vez, um comitê de consultores externos reviu os
aspectos de equilíbrio, integralidade e sensibilidade deste
relatório. O comitê aplicou os princípios da Norma AA1000
para chegar a suas conclusões (páginas 38–39).
GRI

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

RECONHECIMENTO EXTERNO

Jeroen van der Veer
EXECUTIVO PRINCIPAL

Bem-vindo ao Relatório de Sustentabilidade da Shell, que descreve os
esforços que fizemos em 2007 para cumprir nosso compromisso de
contribuir para o desenvolvimento sustentável. Para nós isso significa
ajudar a satisfazer as necessidades energéticas mundiais de maneiras
responsáveis do ponto de vista econômico, ambiental e social. O que
inclui tanto dirigir nossas operações de forma responsável hoje, quanto
ajudar a construir um sistema energético responsável para o futuro.

Este foco sobre o fornecimento de energia de forma responsável é mais
importante do que nunca. Nossos Cenários Energéticos Estratégicos mais
recentes deixam bem claro – e os acontecimentos de 2007 mais uma vez
conﬁrmaram – que o mundo se defronta com escolhas cada vez mais difíceis
em termos de energia. A demanda por energia cresceu acentuadamente,
aumentando a pressão sobre suprimentos e preços. Os países produtores
continuaram exercendo maior controle sobre os recursos, acentuando em
numerosos países consumidores o temor a respeito da segurança de seus
suprimentos. Intensiﬁcaram-se também as preocupações quanto à ameaça da
mudança climática.
Com esse pano de fundo, ﬁca claro que o desenvolvimento sustentável é essencial
para o futuro de todos e o nosso sucesso comercial. Os projetos do futuro serão
ainda mais difíceis, complexos e intensivos em capital. Todos acarretarão desaﬁos
ambientais e sociais, sendo o maior deles a mudança climática. A capacidade
da Shell para desenvolver novas tecnologias e gerir esses projetos de forma a
reduzir os impactos e proporcionar benefícios locais às comunidades em que
trabalhamos será essencial para a conquista de novos negócios e a conclusão de
projetos em andamento.
Mantivemos nossa posição forte. Em 2007 relatamos um lucro recorde de
US$31,9 bilhões. Estamos reinvestindo somas recorde no negócio e reforçando
nossa capacidade de gestão dos impactos ambientais e sociais. O desempenho em
segurança, que é sempre nossa prioridade, melhorou, mas precisa melhorar ainda
mais. Decidimos quadruplicar nosso investimento em biocombustíveis para o
transporte, especialmente naqueles que usam tecnologias de segunda geração
mais sustentáveis. Demos prosseguimento ao trabalho para atingir capacidade
para capturare armazenar dióxido de carbono (CO2) – uma opção promissora
para a gestão das emissões de gases de efeito estufa.

Fizemos bom progresso em nosso projeto de gás natural em Corrib, na Irlanda, e
conseguimos aprovação para a expansão da reﬁnaria de Motiva em Port Arthur,
nos EUA. O trabalho na área das relações com as comunidades permanece
essencial para o sucesso de ambos os projetos. Com a compra das participações
minoritárias na Shell Canadá consolidamos nossa posição de liderança no
desenvolvimento responsável das areias petrolíferas, fonte de energia cuja
importância é cada vez maior.
Mantemos o esforço de fornecer produtos que ajudem nossos clientes a conseguir
maior eﬁciência de combustível, demonstrando assim nossa determinação de
ajudar os consumidores a usar menos energia. As emissões de gases de efeito
estufa de nossas instalações continuaram diminuindo.
Mas também tivemos nossa parcela de decepções em 2007. A segurança na
Nigéria continuou difícil, e como conseqüência, a produção permaneceu tolhida e
o programa de eliminação da queima do gás em todas as nossas operações foi
adiado. No Alasca, as atividades de exploração também sofreram atraso. Espero
que consigamos progredir em ambas as atividades neste ano.
Eu gostaria de agradecer aos membros do Comitê de Revisão Externa do relatório
pela valiosa contribuição. Seus comentários enfáticos e elucidativos sobre as
primeiras minutas do relatório foram um desaﬁo ao nosso raciocínio. Eles nos
encorajaram para que fôssemos mais abertos em relação a nossas suposições e
explicássemos porque estamos fazendo as escolhas pelas quais optamos. Foi uma
contribuição importante para moldar o texto ﬁnal e nos ajudou a explicar nossos
esforços no sentido de incentivar os governos a criar diretrizes políticas
internacionais necessárias para a mudança.
Espero que este relatório – e o material de suporte que se encontra em nosso
website – ajude você a julgar por si mesmo até que ponto estamos cumprindo
bem nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável.
Espero também que o relatório o incentive a reﬂetir sobre o papel que você
desempenha no sistema energético e as mudanças que todos precisamos fazer a
ﬁm de construir um futuro energético responsável.

Jeroen van der Veer
EXECUTIVO PRINCIPAL
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Assumimos pela primeira vez o compromisso de contribuir para o
desenvolvimento sustentável há dez anos, quando o incluímos nos
Princípios Empresariais Gerais da Shell em 1997. Desde então esse
compromisso se tornou ainda mais importante para nós.
O QUE ESTAS PALAVRAS SIGNIFICAM PARA A SHELL
Para nós, contribuir para o desenvolvimento sustentável signiﬁca ajudar a
satisfazer as crescentes necessidades energéticas mundiais de maneiras responsáveis
do ponto de vista econômico, ambiental e social. Em resumo, ajudar a garantir
um futuro energético responsável.
Trata-se de um compromisso de encontrar e oferecer produtos de energia que
contribuam para satisfazer as crescentes necessidades de energia mais conveniente,
mais limpa e a um preço acessível. Se o relacionarmos aos nossos Cenários
Energéticos Estratégicos mais recentes, trata-se de usar nossa tecnologia,
experiência e habilidade para ajudar a criar um mundo “Blueprints” (ver páginas
4 a 7), que proporcione desenvolvimento econômico, segurança energética e
redução de CO2. Parte desse compromisso se refere a nossos produtos atuais. Já
estamos produzindo 3% do gás natural do mundo – o combustível fóssil de
queima mais limpa (ver a página 12); viabilizamos avançados lubriﬁcantes e
combustíveis para o transporte que ajudam nossos clientes a reduzir suas emissões
locais e melhorar a eﬁciência de combustível de seus veículos; e entregamos
produtos químicos e à base de betume de melhor qualidade (ver páginas 16-17).
Outra parte do compromisso se refere a investir para o futuro: liderar o
desenvolvimento de biocombustíveis de baixo CO2 de segunda geração; aumentar
nossa capacidade na área da tecnologia de captura e armazenamento do carbono e
trabalhar pela redução dos custos da energia renovável.
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É também um compromisso com operações responsáveis: construir nossos
projetos, dirigir nossas instalações e administrar nossa cadeia de suprimento de
forma segura a ﬁm de reduzir os impactos ambientais e sociais negativos e gerar
benefícios positivos. Inclui o trabalho que fazemos para empregar pessoal local e
recorrer a contratados e fornecedores locais para nossas compras (ver a página 28).
Reﬂete-se no modo pelo qual estabelecemos como primeira prioridade a proteção
da saúde e segurança de nossos empregados e vizinhos (ver páginas 22-23) e se
reﬂete ainda nos esforços que empreendemos para gerir nossas emissões, inclusive
os gases de efeito estufa decorrentes de nossas atividades, e o uso que fazemos de
recursos como energia e água. É um compromisso demonstrado por nossos
esforços para reduzir os impactos ambientais da produção de petróleo a partir de
fontes não convencionais, como as areias petrolíferas (ver a página 11).
UMA ATITUDE DIFERENTE
O cumprimento desse compromisso exige que mantenhamos conscientemente o
equilíbrio entre interesses de curto e de longo prazo; que integremos às decisões
comerciais considerações de natureza econômica, ambiental e social; e que
engajemos com regularidade com nossos diversos stakeholders. Também faz parte
dessa atitude a determinação de lidar com problemas ambientais e sociais
aparentemente insolúveis com criatividade e perseverança.
O ARGUMENTO COMERCIAL
Continuamos empenhados em contribuir para o desenvolvimento sustentável
porque isto está alinhado aos nossos valores. Faz com que sejamos uma
companhia mais competitiva e rentável. Aproxima-nos dos empregados, clientes
e vizinhos, reduz nosso risco operacional e ﬁnanceiro, promove melhorias
concretas em nossas operações e cria novas e lucrativas oportunidades comerciais
para o futuro.

SOBRE A SHELL
Quem somos e o que fazemos
Somos um grupo global de companhias de energia e petroquímicas que opera
em mais de 110 países e emprega cerca de 104 mil pessoas.
Nosso negócio de Exploração e Produção (Exploration & Production) procura
e produz petróleo e gás natural em todo o mundo. Muitas dessas atividades são
realizadas sob a forma de parcerias em joint venture, freqüentemente com
companhias petrolíferas nacionais.
Nosso negócio de Gás e Geração de Energia (Gas & Power) liquefaz o gás natural
e o transporta até clientes em toda parte do mundo. Seu processo de conversão de
gás em líquidos (GTL) transforma gás natural em combustível sintético de
queima mais limpa e outros produtos. Desenvolve energia eólica a fim de gerar
eletricidade e investe em tecnologia de energia solar. E também concede licença
para o uso da nossa tecnologia de gaseificação do carvão, que constitui uma opção
mais limpa para transformar carvão em insumos químicos e energia.

Nosso negócio de Areias Petrolíferas (Oil Sands), o Projeto das Areias Petrolíferas
de Athabasca, extrai betume das areias petrolíferas de Alberta, no oeste do
Canadá, e o converte em crus sintéticos.
Nosso negócio de Derivados de Petróleo (Oil Products) fabrica, transporta e
vende no mundo inteiro uma variedade de produtos à base de petróleo para uso
doméstico, industrial e no transporte. Sua unidade comercial Future Fuels
(Combustíveis do Futuro) e CO2 desenvolve combustíveis como os
biocombustíveis, o hidrogênio e combustíveis sintéticos à base de gás natural
(Combustível de Gás para LíquidosTL) e, potencialmente, de biomassa; e dirige
atividades sobre gestão de CO2 na totalidade da companhia. Com 46 mil postos
de serviço, somos donos da maior rede de varejo de combustíveis de marca única.
Nosso negócio de Produtos Químicos (Chemicals) produz petroquímicos
para clientes industriais. Os produtos incluem matérias-primas para plásticos,
revestimentos e detergentes usados na fabricação de têxteis, material médico
e computadores.
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A maneira pela qual o sistema energético mundial mudar no correr
dos próximos cinqüenta anos significará muito para todos nós e mais
ainda para nossos filhos e netos. A Shell está empenhada em
desempenhar seu papel na construção de um futuro energético
responsável – nos termos do nosso Cenário Energético Estratégico mais
recente, um mundo "Blueprints".

SCRAMBLE – ENERGIA PRIMÁRIA POR FONTE
exajoule por ano
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O DESAFIO ENERGÉTICO
Nas próximas décadas o mundo precisará de grandes quantidades de energia
adicional para apoiar o crescimento econômico e reduzir a pobreza. Será
preciso manter os suprimentos dos países a salvo de interrupções. E essa energia
precisará ser produzida de forma responsável do ponto de vista social e ambiental,
o que inclui lidar com as emissões de gases de efeito estufa. É este o desaﬁo
energético. Seu enfrentamento está se transformando rapidamente em um dos
testes mais decisivos com que se defronta a sociedade – e nossa indústria – no
presente século.
Três duras verdades tornam esse desaﬁo ainda mais difícil. Primeira, a demanda
de energia está crescendo rapidamente na medida em que vários grandes países
ingressam na fase mais intensiva em energia do desenvolvimento econômico.
Segunda, após 2015 é provável que os suprimentos de petróleo e gás natural
facilmente acessíveis não mais correspondam à demanda. Para preencher essa
lacuna, o mundo não terá outra escolha senão fazer um uso mais eﬁciente da
energia e passar a recorrer mais a outras fontes de energia. Isto signiﬁca mais
renováveis, como a energia solar, eólica e os biocombustíveis, mais energia
nuclear, mais carvão e mais petróleo e gás natural extraídos de locais de difícil
acesso ou fontes não convencionais, como as areias petrolíferas. E a terceira
verdade é que, em resultado de tudo isso, as emissões de CO2 da energia, que
constituem mais da metade das emissões de gás de efeito estufa geradas pelo
homem, estão fadadas a aumentar a despeito da intensiﬁcação das preocupações
relativas à mudança climática.
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BLUEPRINTS – ENERGIA PRIMÁRIA POR FONTE
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Mais dados sobre nossos Cenários Energéticos Estratégicos
www.shell.com/scenarios

DOIS FUTUROS CENÁRIOS ENERGÉTICOS
Assim sendo, como é que o mundo responderá ao desaﬁo? Os Cenários
Energéticos Estratégicos da Shell descrevem dois rumos que o sistema energético
poderia tomar entre agora e 2050.
O cenário Scramble é um mundo de competição intensa entre países na corrida
individual para garantir mais energia para si próprios. As respostas políticas às
crises de escassez de energia e mudança climática são, muitas vezes, severas e
impulsivas, acarretando picos de preço, períodos de desaceleração econômica e
turbulência crescente.
Nosso cenário Blueprints é inicialmente desordenado, com iniciativas locais
resultando em uma colcha de retalhos de políticas e enfoques diversos para lidar
com os desaﬁos de desenvolvimento econômico, segurança energética e mudança
climática. Tais esforços se harmonizam com relativa rapidez à medida que as
iniciativas individuais se mostram bem-sucedidas e são adotadas mais
amplamente por outros. Emerge um arcabouço de política global – e com ele um
custo global da emissão de CO2 – que impulsiona a inovação, aumenta a
eﬁciência energética, limita o impacto da crescente demanda de energia e do
aquecimento global, além de ajudar a manter um crescimento econômico regular.

Em ambos os cenários o uso da energia cresce rapidamente, embora mais depressa
no Scramble. Nenhuma fonte de energia ou tecnologia pode, por si só, satisfazer
a demanda e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de CO2. Pelo contrário, é
preciso mais energia de todas as fontes. Os combustíveis fósseis continuam
fornecendo mais de metade da energia global, embora lhes caiba uma parcela
menor do que os mais de 80% do suprimento total de energia a que
correspondem atualmente.
Mas existem diferenças importantes. No cenário Blueprints, o uso de energia
eólica e solar aumenta acentuadamente após 2030. Embora o uso de carvão
também aumente com regularidade, à altura de 2050 o CO2 oriundo das centrais
elétricas está sendo capturado e armazenado em larga escala. No setor dos
transportes, os biocombustíveis com menor teor de CO2 apresentam um
aumento considerável e após 2030 automóveis elétricos altamente eﬁcientes
reduzem a demanda de combustíveis líquidos.
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• A pegada do carbono de nossos produtos
• Gestão das emissões de GEE oriundas de nossas operações
• Ajudando os clientes a reduzir suas emissões
• Nosso trabalho em captura/captação e armazenamento de CO2
• Defesa de políticas destinadas a lidar com a mudança climática
www.shell.com/climate

Encontrar opções para gerir as emissões de gases de efeito estufa é um
dos mais importantes desafios de longo prazo com que se defronta a
sociedade. A avaliação feita pelo Painel Intergovernamental sobre
Mudança Climática da ONU em 2007, por exemplo, confirmou, agora
com certeza quase absoluta, que a mudança climática causada pelo
homem está acontecendo. A avaliação concluiu também que as
emissões de gases de efeito estufa – oriundas de energia, agricultura e
desmatamento – precisam atingir um pico dentro de 10 a 20 anos e então
diminuir consideravelmente para evitar que o risco de mudança climática
atinja níveis perigosos.

No cenário Scramble, isso não acontece. As políticas governamentais são modestas
demais e chegam tarde demais. Não existe um arcabouço eﬁciente para a gestão das
emissões de gases de efeito estufa e o resultado é que o CO2 e outros gases de efeito
estufa aumentam com regularidade até por volta de 2040. À altura de 2050 a
concentração das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera ameaça superar em
muito os níveis que os cientistas deﬁnem como seguros.
No Blueprints, governos locais e nacionais introduzem novos padrões, impostos e
outras diretrizes destinadas a modiﬁcar comportamento e melhorar tanto a eﬁciência
energética quanto o desempenho em termos de CO2 dos imóveis, veículos e
combustíveis para o transporte. Eventualmente os políticos conseguem, de comum
acordo, elaborar diretrizes harmonizadas. Os sistemas de comércio de emissões
passam a ser aceitos e disseminados em todo o mundo, determinando um preço
internacionalmente reconhecido para as emissões de gases de efeito estufa que
acelera a inovação. Em resultado de tudo isso, a eﬁciência de combustível dos
veículos dá um salto signiﬁcativo. Os automóveis elétricos se tornam signiﬁcativos
após 2030. E deslancha o uso de captura e armazenamento de CO2 em instalações
industriais, o que se revela essencial para a gestão das emissões de CO2. À altura de
2020 as emissões de CO2 param de aumentar e então começam a diminuir
gradativamente. Já em 2050 os níveis de GEE no cenário “Blueprints” estão a
caminho da estabilização na atmosfera em níveis bastante inferiores aos do cenário
“Scramble”. Mas o “Blueprints” também deixa bem clara a escala do desaﬁo da
mudança climática. Mesmo com essas mudanças aceleradas e abrangentes, e a
redução das emissões de outros gases de efeito estufa como o metano da agricultura,
as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa em um mundo “Blueprints”
ainda se estabilizariam em níveis superiores às 450 partes por milhão que os
cientistas estão pedindo no momento.
ROMPENDO COM A TRADIÇÃO – TRABALHANDO POR
UM MUNDO BLUEPRINTS
Há mais de 30 anos fomos pioneiros no uso de cenários como recurso para nos
ajudar a compreender, preparar-nos e vencer em um mundo mutável. Os cenários
não são previsões e não têm como ponto de partida metas especíﬁcas para o futuro.
Em vez disso, descrevem alternativas plausíveis para a forma que o desenvolvimento
do sistema energético mundial poderia assumir no correr de um certo número de
décadas. Sempre recorremos a cenários para testar nossa estratégia
comercial,cuidando para que a mesma tivesse condições de dar certo em ambas as
situações. Em nenhuma ocasião passada expressamos preferência por um cenário em
relação a outro. Mas desta vez as coisas são diferentes. A necessidade de contribuir
para a gestão do risco climático em prol de nossos investidores e descendentes, e de
viver de acordo com nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento
sustentável, signiﬁca que damos imensa preferência ao enfoque descrito no
“Blueprints” em relação àquele apresentado em um mundo “Scramble”. Graças a sua
resposta política de grande alcance e aos custos globais da emissão de gases de efeito
estufa, o “Blueprints” resulta em emissões de gases de efeito estufa signiﬁcativamente
inferiores às do“Scramble” e mostra o rumo que devem tomar os esforços de
enfrentamento do desaﬁo energético. Acreditamos também que, a longo prazo, o
“Blueprints” oferece um mundo melhor para os negócios da Shell. Estamos
defendendo as políticas que o cenário “Blueprints” descreve e trabalhando em várias
das melhorias tecnológicas necessárias.
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Nosso esforço está evoluindo embora, conforme discute o restante deste relatório,
diversos elementos já estejam bem claros. Um deles é o esforço no sentido de ajudar
a criar as condições certas para a mudança, inclusive o apoio no âmbito da indústria
para a elaboração de diretrizes eﬁcientes relativas ao CO2 – pois aquilo que os
legisladores deﬁnirem nos próximos cinco anos será decisivo para incentivar a
inovação e os maciços investimentos necessários (ver a página 7). Outro elemento é
o impulso que, como um dos maiores fornecedores mundiais de combustíveis para o
transporte, estamos dando ao desenvolvimento de biocombustíveis de segunda
geração de baixo CO2, mais sustentáveis e a um menor consumo por parte dos
motoristas, oferecendo-lhes combustíveis e lubriﬁcantes avançados (ver a página 14).
Um terceiro elemento é a ampliação da nossa capacidade na área da capturae
armazenamento de CO2, por meio do desenvolvimento de expertise e de coalisões
necessárias para fazer com que essa tecnologia passe da fase de demonstração para a
implantação em larga escala no prazo de uma década. Um quarto elemento é a ajuda
à provisão de eletricidade com menos emissões, que faremos por meio
doinvestimento na produção de gás natural de queima mais limpa e da redução do
custo da energia de fontes renováveis, de modo que estas tenham condições de
competir. E o quinto é encontrar maneiras ambiental e socialmente responsáveis de
produzir o petróleo e o gás de que o mundo precisa em locais remotos, como o
Ártico, e de fontes não convencionais como as areias petrolíferas.
TRANSFORMAÇÃO RADICAL E METAS
VOLUNTÁRIAS DA COMPANHIA
Em 1998 nós estabelecemos metas voluntárias de reduções das emissões de gases
de efeito estufa de nossas operações. Atingimos a primeira delas em 2002 e
continuamos trabalhando rumo à segunda – manter as emissões de gases de efeito
estufa de nossas operações a pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990 até 2010.
As metas nos ajudaram a concentrar esforços e a demonstrar nosso compromisso
em um momento em que as políticas governamentais eram escassas e poucas
companhias de petróleo e gás haviam reconhecido a necessidade de agir. Mas o
mundo avançou e a escala do desafio da mudança climática também. Hoje somos
a única das principais companhias de petróleo e gás a manter uma meta de
redução de suas emissões de gases de efeito estufa. Mas não acreditamos que
depender de limites voluntários estabelecidos isoladamente pelas companhias seja
a melhor maneira de lidar com a mudança climática. Em vez disso, com o
propósito de levar todas as companhias e setores a agir, estamos incentivando
regulações governamentais que recompensem as fontes de energia de CO2 mais
baixo e maior eficiência energética. Estamos também estabelecendo metas
individualizadas por instalações a fim de ajudar nossas operações a melhorar a
respectiva eficiência energética e gerir o CO2. Nossa ambição para estas
instalações é que atinjam os 25% melhores níveis de emissões entre elas. Para
alcançar isso será necessário combinar eficiência energética e um maior progresso
na captação e armazenamento de CO2.
PESQUISA DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO LABORATÓRIO
DA SHELL EM AMSTERDÃ

SCRAMBLE – EMISSÕES DIRETAS DE CO2 ORIUNDAS DA ENERGIA
gigatoneladas de CO2 por ano

Como as mudanças necessárias no sistema energético são tão grandes – e as
diretrizes oﬁciais tão importantes para concretizá-las – intensiﬁcamos a nossa
argumentação junto aos governos. Para alguns a expressão "argumentação"
pode sugerir bloqueio à mudança ou defesa de interesses próprios por parte
de companhias. Mas o que estamos fazendo é clamar pela mudança,
oferecendo nossa expertise e trabalhando em cooperação com governos,
empresas e outros parceiros na sociedade.
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BLUEPRINTS – EMISSÕES DIRETAS DE CO2 ORIUNDAS DA ENERGIA
gigatoneladas de CO2 por ano
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Estamos compartilhando nossos conhecimentos técnicos, experiência e a
compreensão que temos do sistema energético diretamente com os
legisladores. Estamos, por exemplo, apresentando nossos Cenários
Energéticos Estratégicos a governos e instituições internacionais a ﬁm de
ajudá-los a compreender os desaﬁos, trade-oﬀs e urgência inerentes à
construção de um futuro energético responsável. Estamos também ajudando
a consolidar as coalisões de companhias, governos e organizações não
governamentais (ONGs) necessárias para gerar apoio a uma política
eﬁciente. Por exemplo, fazemos parte da Parceria de Ação Climática dos
EUA, integramos o Conselho Diretor do Diálogo sobre Mudança Climática
do G8 em Gleneagles e a Parceria por Veículos de Baixo Carbono do
Reino Unido.
PREÇOS INTERNACIONAIS PARA O CO2 E UM
ENFOQUE SETOR-POR-SETOR
Então, que é que estamos pleiteando? Uma diretriz política internacional
para a gestão do CO2 que estabeleça um preço para a emissão de CO2;
que incentive a tecnologia e os investimentos necessários para aumentar a
eﬁciência energética e reduzir o teor de CO2 dos suprimentos energéticos; e
que não distorça a concorrência internacional. A Declaração de Bali, no ﬁnal
de 2007, criou um mapa que, se for seguido, poderia resultar na
concretização dessa diretriz. A declaração estabeleceu uma concordância em
termos amplos; agora a atenção deve concentrar-se nos detalhes. Estamos
pleiteando instrumentos diferentes para setores diferentes: sistemas de
comércio de emissões para a indústria pesada e o setor elétrico, associados a
incentivos à rápida demonstração e implantação da captura e armazenamento
do CO2 (CAC) e metas simples e estáveis para a energia renovável. O
transporte – com suas centenas de milhões de pequenos emissores – precisará
de metas rigorosas para a eﬁciência dos veículos e incentivos para
combustíveis com emissões mais baixas de CO2 “do poço às rodas”. Serão
necessárias também medidas para administrar a congestão e o uso das
rodovias. Normas severas de eﬁciência energética aplicar-se-ão com maior
efeito a imóveis e aparelhos.
CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE CO2
A tecnologia Captura e Armazenamento de Carbono precisará desempenhar
um grande papel na redução das emissões do setor elétrico e da indústria.
Fazemos parte de uma coalisão ampla – a Plataforma Tecnológica Européia
para Centrais Elétricas a Combustível Fóssil com Emissões Zero (European
Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants - ZEP) –
que atua na vanguarda dos esforços pelo desenvolvimento dessa tecnologia
promissora. O objetivo é acelerar a implementação de projetos experimentais
para permitir que o uso comercial da Captura e Armazenamento de Carbono
seja uma realidade em 2020. A ZEP reúne a Comissão Européia, a indústria
européia, ONGs, cientistas e ambientalistas. Em parte graças aos esforços
da ZEP, a União Européia lançou recentemente um programa para
construção de 10 a 12 centrais elétricas experimentais com Captura e
Armazenamento de Carbono até 2015. Não há tempo a perder. Cada ano
de atraso na implementação em larga escala da Captura e Armazenamento de
Carbono acrescenta mais de uma parte por milhão aos níveis globais
de CO2 na atmosfera.
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Aron Cramer, Presidente e CEO da Business for Social Responsibility,
entrevista o Executivo Principal da Shell, Jeroen van der Veer, sobre a
estratégia de negócios da Shell e seu papel na criação de um futuro
energético responsável.

Os mais recentes Cenários Energéticos Estratégicos da Shell mostram que a
mudança climática é um desaﬁo premente. O mundo está agindo com
rapidez suﬁciente para enfrentá-lo?
Os cenários mostram que será difícil, mas muito poderá ser feito para gerir as
emissões de gases de efeito estufa se o mundo empreender em breve uma ação
coordenada, em larga escala. A Declaração de Bali, em dezembro de 2007,
demonstrou que os EUA, a China e a Índia estão dispostos a desempenhar um
papel ativo no processo existente para estabelecer uma diretriz política
internacional destinada a lidar com a mudança climática. Agora precisamos de
planos concretos. Pelo menos o mundo entende que o problema existe. Já não
ouço mais nenhum governo dizer: ‘Vamos estudar o assunto por mais cinco anos
e não fazer nada por enquanto’.
Então o que você mais gostaria que os governos ﬁzessem?
Quero que eles leiam nosso cenário ‘Scramble’. Se não gostarem – e não vão
gostar – então devem ler nosso cenário ‘Blueprints’ e entrar em ação. Nenhum
país ou setor pode lidar com isso sozinho. Todos temos um papel importante a
desempenhar, mas no estágio atual a ação dos governos é o elemento mais
essencial. É preciso que eles estabeleçam diretrizes internacionais para reduzir
todas as emissões de gases de efeito estufa, inclusive CO2, sem distorcer a
concorrência. Para tal ﬁm, precisamos ter um preço para a emissão de CO2 e
metas realistas e verossímeis que abranjam redução de emissões, uso de energia
renovável e medidas de eﬁciência energética.
O que a Shell está fazendo para acelerar a transformação que você descreve?
Estamos melhorando continuamente a eﬁciência energética em nossas operações e
desenvolvendo tecnologias para reduzir as emissões de CO2. Estas são duas das
nossas contribuições mais importantes. É por isso que estamos intensiﬁcando
nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento de biocombustíveis de segunda
geração, combustíveis e lubriﬁcantes que proporcionem maior eﬁciência de
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combustível e de captura e armazenamento de CO2 (Captura e Armazenamento
de Carbono). A Captura e Armazenamento de Carbono ainda está em estágios
iniciais de desenvolvimento e existem complexidades práticas a superar, de modo
que é urgente a necessidade de mais projetos experimentais. Se governos e
indústria agirem depressa, por volta de 2020 poderíamos ver a captura e
armazenamento de um volume signiﬁcativo de CO2.
A argumentação é outra parte importante da nossa contribuição. Estamos
clamando abertamente por mudanças audaciosas no sistema energético e não
apenas esperando para ver o que acontece. Estou escrevendo mais editoriais para
jornais sobre política energética do que jamais escrevi – sinal do caráter de
urgência que conﬁro à questão. Estou usando nossos novos cenários junto a
líderes governamentais de todo o mundo a ﬁm de sublinhar a necessidade de
ação. E passo boa parte do tempo formando coalisões para mudança e
trabalhando com grupos que ajudam a prestar orientação a governos sobre
política, como o Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento
Sustentável e a Mesa Redonda Européia de líderes industriais.
Como você concilia a necessidade de reduzir emissões e a estratégia de
negócios da Shell, que inclui uma maior dependência em relação a recursos
mais intensivos em CO, como as areias petrolíferas?
Acreditamos que o petróleo e o gás não convencionais, como as areias petrolíferas,
serão necessários para manter garantidos os suprimentos de energia e estamos
empenhados em encontrar formas responsáveis de desenvolvê-los. Ambos
os nossos cenários indicam que por volta de 2015 poderia manifestar-se
um aperto do suprimento oriundo de fontes convencionais. Maior eﬁciência,
biocombustíveis e outras opções renováveis ajudarão, mas por si só não
serão suﬁcientes.
Francamente, a garantia da energia e o CO2 são questões de tal importância que
não acho que a decisão caberá ao mercado. Os governos reaﬁrmarão seu controle
sobre o mix energético nos próximos anos a ﬁm de inﬂuenciar a quantidade de
energia nuclear, carvão, petróleo e gás que será utilizada; a maneira pela qual as
pessoas melhorarão seus esforços para conservar energia; se a Captura e
Armazenamento de Carbono será amplamente usada para reduzir emissões; que
papel desempenharão as areias petrolíferas, e assim por diante.

CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Nossa mais recente atualização estratégica
• Nossos principais projetos
www.shell.com/strategy

A Shell tem metas de redução de emissões de CO até 00 mas não para
além dessa data. Por que?
Porque metas voluntárias estabelecidas por um punhado de companhias
simplesmente não darão resultado. É preciso que haja políticas governamentais
para redução de emissões no âmbito de toda a economia, sem distorcer a
concorrência. Após 2010 aplicaremos às metas um enfoque diferente e, segundo
me parece, mais eﬁciente, concentrando-nos em operações individuais. Queremos
que a maioria dos nossos ativos se situe entre os primeiros 25% em termos de
desempenho relativo a emissões de CO2 em comparação com instalações de
petróleo e gás semelhantes, dirigidas por outras companhias de energia. Trata-se
de um referencial bem deﬁnido, sensato e eﬁciente a visar.
Ao aspirar a uma posição no quarto superior, não seria possível que vocês
vencessem uma corrida que nos levaria, coletivamente, na direção errada?
As metas de nível para ativos são apenas uma parte da história. Elas nos ajudam a
alcançar um melhor desempenho operacional. As questões mais amplas, referentes
a portfólio – em que tipos de energia investir e quanto – dependerão das diretrizes
políticas aos quais nos referimos.
Falando em opções de portfólio, sua perspectiva sobre investimento em
energia renovável mudou com o advento dos US$00 por barril de petróleo?
Os altos preços do petróleo criam um guarda-chuva para o desenvolvimento dos
renováveis. Passamos a investir mais com biocombustíveis para o transporte –
especialmente aqueles de segunda-geração que não competem com culturas
alimentares pelos recursos de terras e água. Isto se soma aos pontos fortes da Shell,
uma companhia com cem anos de experiência na provisão de combustíveis de alta
qualidade para o transporte. Quanto a melhores biocombustíveis, todo mundo
ainda está na fase de descoberta e desenvolvimento – quando o cérebro tem maior
importância. Estamos trabalhando para passar à fase de implantação. Acreditamos
que podemos criar um negócio de biocombustíveis de fontes sustentáveis e escala
comercial, que eventualmente tenha condições de operar sem subsídios.
As condições operacionais na Nigéria continuaram muito difíceis em 00.
Você consegue avistar alguma luz no ﬁm do túnel?
Tenho imenso respeito pelo nosso pessoal na Nigéria, que está trabalhando em
condições excepcionalmente difíceis. Nossas operações oﬀshore tiveram um bom
desempenho no ano passado e houve uma expansão da capacidade de produção
da nossa joint venture de gás natural liqüefeito. No entanto, em terra, no Delta

do Níger, é evidente que a situação da segurança e os desaﬁos de ﬁnanciamento
continuam sérios. Devido ao acesso limitado a nossas instalações, quase meio
milhão de barris de petróleo e gás permaneceram fora de produção e foi
impossível fazer grande progresso em nosso programa para pôr ﬁm à queima
contínua. Se avisto alguma luz? Estamos em discussão com o governo e outros
a respeito da segurança. Nossa principal prioridade continua sendo manter o
pessoal seguro. Estou esperançoso quanto às discussões com o governo sobre
o estabelecimento de novas opções para o ﬁnanciamento das atividades de
petróleo e gás.
Dada a crescente concorrência por recursos e a ascensão de companhias
petrolíferas nacionais, o compromisso da Shell com a sustentabilidade é uma
vantagem ou uma desvantagem competitiva?
Não resta a menor dúvida de que é uma vantagem. O desenvolvimento
sustentável é um trunfo ainda maior do que antigamente. Estou convencido de
que uma atuação responsável é a chave para a realização dos projetos mais difíceis
para os quais as companhias como a Shell são naturalmente impelidas. Para mim
é óbvio que as questões de desenvolvimento sustentável como o CO2 representam
boas oportunidades de empreendimento para nossa companhia e não ameaças a
temer. E vejo como parte importante da minha função de líder fazer lembrar ao
pessoal da Shell a aproveitar as oportunidades comerciais provenientes do
fornecimento de energia de forma responsável, o que pode ser uma fonte genuína
de diferenciação em relação aos nossos concorrentes.
Você acha suﬁciente o desempenho da Shell em sustentabilidade no ano de
00? E o que planeja fazer de modo diferente em 00?
Nunca acho nada suﬁciente. Não faz parte do meu trabalho. Nem da minha
natureza. Sinto-me encorajado ante a melhora do nosso desempenho em
segurança em 2007, mas é preciso que façamos mais esforços, até eliminarmos por
completo incidentes e fatalidades. Acho que nosso desempenho em
sustentabilidade, em geral, continuou melhorando. Admito que não se possa
avaliar o progresso na totalidade da agenda da sustentabilidade em um só ano,
mas pode-se estabelecer marcos. Portanto, espero que no próximo ano estejamos
participando ativamente de pelo menos um projeto de Captura e Armazenamento
de Carbono – não apenas estudando sua viabilidade, mas começando
concretamente a desenvolvê-lo. Espero também que até o ﬁnal de 2008 as
mensagens do cenário ‘Blueprints’ tenham sido amplamente assimiladas.

“Estou convencido de que uma
atuação responsável é a chave
para a realização dos projetos
mais difíceis para os quais as
companhias como a Shell são
naturalmente impelidas”.
Jeroen van der Veer
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Conquistas em tecnologia de águas profundas
• Nossos principais projetos de águas profundas
• Em busca de petróleo e gás natural no Ártico
• Desenvolvendo de forma responsável as areias petrolíferas do Canadá
www.shell.com/projects

Em ambos os nossos cenários, é preciso obter petróleo de extração mais
difícil – de águas oceânicas profundas, áreas remotas como o Ártico,
areias petrolíferas – a fim de preencher a lacuna de suprimento que se
manifesta por volta de 2015. O uso de nossa tecnologia e de nossas
habilidades para ajudar a produzir esse petróleo difícil ou fronteiriço, e
fazê-lo de maneiras ambientalmente responsáveis, é um elemento central
da nossa estratégia comercial.
ÁGUAS PROFUNDAS
Nossa tecnologia está ajudando a liberar reservas de petróleo e gás em águas de até
3.000 metros de profundidade, superando os desaﬁos de pressões extremas e
temperaturas congelantes. Nos anos 70 a Shell foi pioneira na produção em águas
profundas e estamos decididos a permanecer em posição de liderança tecnológica
e comercial. Em 2007 demos início aos trabalhos de dois novos e grandes projetos
de petróleo oﬀshore: o BC-10, ao largo da costa brasileira, e o núcleo de Perdido
no Golfo do México, que será a plataforma de produção mais profunda do
mundo. Decidimos ainda desenvolver o campo de Gumusut-Kakap ao largo do
litoral da Malásia.

página 33). No início de 2008 apresentamos as propostas mais altas para 275
contratos de arrendamento para exploração (bidding) no Mar de Chukchi, ao
largo da costa do Alasca. Esperamos retomar a exploração no Mar de Beaufort,
também no Alasca, antes do ﬁnal de 2008 (ver a página 21).

REBOCANDO UMA SONDA PARA
O LOCAL DO PROJETO DE PERDIDO

ÁRTICO
Nossa tecnologia e experiência está nos ajudando também a operar de maneira
responsável as regiões árticas e sub-árticas do Alasca, Canadá, Noruega e Rússia,
onde as condições podem ser extremas, o ambiente é frágil e o estilo de vida
tradicional das comunidades locais precisa ser respeitado.
Estamos produzindo petróleo em Salym, na Sibéria Ocidental, em joint-venture
com a parceira Sibir Energy. A construção do maior projeto integrado de petróleo
e gás do mundo, na ilha russa de Sakhalin, está próxima da conclusão (ver a

volume de água e mais energia que o petróleo convencional, o que signiﬁca mais
emissões de CO2 no ciclo de vidadas areias extraíveis através de minas e mais
ainda para a produção in situ.
O Projeto das Areias Petrolíferas de Athabasca (parcela da Shell: 60%) é nossa
primeira operação de extração de areias petrolíferas através de minas. A capacidade
da operação atual é de 155 mil barris diários e estão em andamento trabalhos de
construção para uma expansão na base de mais 100 mil barris diários.

AREIAS PETROLÍFERAS
As areias petrolíferas são uma mistura de óleo pesado e areia. Se ﬁcam próximas à
superfície, podem ser extraídas em minas a céu aberto e em seguida o óleo é
separado usando-se água quente. Se estão situadas em nível subterrâneo mais
profundo, é preciso fazer o óleo ﬂuir para a superfície através de poços
convencionais, muitas vezes através do aquecimento da mistura “in situ” para
desencadear o ﬂuxo.

A concepção avançada da operação atual reduziu a quantidade de energia usada
durante o processamento em comparação com outras operações de areias
petrolíferas. E a operação tem um plano de gestão do gás de efeito estufa que foi
desenvolvido com a ajuda do Painel de Assessoria sobre Mudança Climática da
Shell Canadá, um painel independente, e inclui a agressiva meta voluntária de
redução das emissões de CO2 em 50% até 2010. Embora o painel tenha sido
dissolvido por ocasião da integração das operações da Shell Canadá ao nosso
negócio global em 2007, sua extensiva contribuição continuará servindo de base
ao trabalho da operação para a realização dessa meta de 2010. Estamos avaliando,
por exemplo, o Quest, um projeto de larga escala para captura e armazenamento
de CO2 que armazenaria mais de um milhão de toneladas de CO2 por ano do
Scotford Upgrader de Athabasca. No início de 2008 uma avaliação de
sustentabilidade dos projetos de areias petrolíferas, realizada pelo Pembina
Institute e o WWF, reconheceu a liderança ambiental da nossa operação atual.

As areias petrolíferas do Canadá são consideradas a segunda maior fonte de
petróleo do mundo, após as da Arábia Saudita. As atividades de extração e reﬁno
destinadas a transformá-las em combustível para o transporte requerem grande

Temos também diversas operações de areias petrolíferas de pequeno porte in-situ
nas áreas canadenses de Cold Lake e Peace River e estamos considerando a
expansão de várias delas.
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Liderança em GNL
• Tecnologia Shell de gaseiﬁcação do carvão
• A Shell na energia eólica e solar
www.shell.com/energyfuture

Em ambos os cenários, à altura de 2050 o mundo estará usando pelo
menos três vezes mais eletricidade do que usa hoje. Nossa estratégia não
consiste em nos tornarmos um grande produtor de eletricidade nem
ingressarmos na área do carvão. Consiste, por outro lado, em fornecer
mais gás natural, promover a tecnologia da gaseificação do carvão e da
captura e armazenamento do CO2 e trabalhar para reduzir o custo da
eletricidade renovável.

O estudo concluiu que embora fosse tecnicamente possível obter reduções
de CO2, o projeto não produzia suficiente petróleo extra para justificar o
investimento adicional. Ainda assim o projeto proporcionou conhecimentos e
experiência valiosos que serão úteis em futuros projetos. A Shell está também
estudando planos para um projeto de Captura e Armazenamento de Carbono
de larga escala no Scotford Upgrader de Athabasca, no Canadá, e continuamos
explorando oportunidades de gestão de CO2 no Oriente Médio com a Mitsubishi
Heavy Industries.

GÁS NATURAL DE QUEIMA LIMPA
O gás natural é o combustível fóssil de queima mais limpa, emitindo em média
metade do CO2 e causando uma poluição local significativamente menor por
unidade de eletricidade produzida do que as modernas centrais elétricas que
queimam carvão. A Shell produz cerca de 3% do gás natural do mundo. Cerca de
40% da nossa produção total se compõem de gás – gás de gasoduto ou gás natural
liqüefeito (GNL) (ver a página 13). O investimento na produção de gás é parte
importante da nossa estratégia. Nossos novos desenvolvimentos relativos ao gás
natural apresentam condições geológicas cada vez mais árduas, como o campo de
gás de Pinedale, EUA, onde é preciso perfurar mil poços extremamente próximos
uns dos outros para atingir o gás contido em minúsculos poros da rocha, ou o
projeto de Changbei na China, que explora "tight gas", o gás de reservatórios de
baixa permeabilidade. Nossos projetos de gás natural também estão se
multiplicando em regiões remotas. Em dezembro de 2007, assumimos o controle
operacional do recém-aberto campo de gás de Ormen Lange, situado a quase
3.000 metros abaixo do acidentado leito do mar, em profundidades de até 1.100
metros ao largo do litoral norueguês. O projeto se orgulha de ter o mais longo
gasoduto submarino do mundo e eventualmente fornecerá gás suficiente para
suprir 20% das necessidades do Reino Unido.

Cientistas da Shell desenvolveram também uma tecnologia própria de gaseificação
do carvão que torna a captura do CO2 de usinas elétricas alimentadas a carvão
mais barata e menos intensiva em energia. Além disso, o processo da Shell reduz a
poluição do ar e o uso da água. Essa tecnologia transforma praticamente qualquer
carvão – mesmo as qualidades mais sujas – em um gás sintético de queima limpa
que pode ser usado como combustível na geração de eletricidade. E cria ainda um
fluxo de CO2 concentrado, de alta pressão, que se presta bem à captura e ao
armazenamento subterrâneo. Resultado: a combinação de armazenamento de
CO2 e gaseificação do carvão tem quase 30% mais eficiência energética do que o
trabalho feito com o tipo mais moderno (supercritico) de usina alimentada a
carvão. Isto quer dizer emissões de CO2 significativamente mais baixas. Até a
presente data, foram (ou estão sendo) construídas 21 usinas com a tecnologia de
gaseificação da Shell, principalmente na China, mas também na Holanda, Reino
Unido, EUA e Vietnã, destinadas à produção de fertilizantes, insumos químicos
ou combustível para geração de energia.

CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE CO2
No cenário “Blueprints”, o CO2 é capturado e armazenado em 90% das centrais
elétricas alimentadas a carvão e gás dos países desenvolvidos até 2050, e em
pelo menos 50% daquelas situadas nos países em desenvolvimento. Hoje
nenhuma usa Captura e Armazenamento de Carbono porque esta tecnologia
representa custos adicionais e consome mais energia, mas também porque os
requisitos de autorização e as responsabilidades inerentes ao CO2 ainda não
estão claros. O desafio é, portanto, gigantesco. Estamos decididos a ajudar
formando nossas capacidades de Captura e Armazenamento de Carbono, em
parte porque acreditamos que a tecnologia Captura e Armazenamento de
Carbono será importante também para a gestão das emissões de CO2 de nossas
refinerias, fábricas químicas e instalações de produção de petróleo e gás. Trata-se
de uma área em que, graças a nossas habilidades técnicas e aos conhecimentos que
temos da geologia do subsolo, esperamos fazer uma grande contribuição para a
gestão do CO2.
Estamos encorajando os governos a agir com rapidez na criação dos incentivos e
regulações necessários para a construção e a operação de projetos experimentais de
Captura e Armazenamento de Carbono de modo que a tecnologia possa ficar
pronta para a implantação em larga escala por volta de 2020 (ver a página 7). Já
estamos participando de vários projetos de demonstração, como o projeto de
eletricidade ZeroGen na Austrália (ver a página 13).
Nem todos esses projetos se concretizarão, mas todos representam importantes
oportunidades de aprendizagem. Por exemplo, em 2007 a Shell e seus parceiros
concluíram estudos de viabilidade sobre o projeto Halten de captura de CO2
de uma usina elétrica alimentada a gás onshore e uso do mesmo para incrementar
a recuperação do petróleo no campo de Draugen, ao largo da costa da Noruega.

 Relatório de Sustentabilidade Shell 2007

ELETRICIDADE RENOVÁVEL
Em ambos os cenários as opções de energia eólica e solar crescem acentuadamente
uma vez que a experiência e novas conquistas técnicas reduzem os custos. Em
2007 continuamos o trabalho que fazemos para ajudar a tornar possíveis tais
conquistas. As atividades da Shell relativas à energia solar concentram-se no
avanço da nossa própria tecnologia solar de película fina. Juntamente com nosso
parceiro em joint venture, o fabricante de vidro Saint-Gobain, estamos
construindo uma usina solar de película fina de 20 megawatts (MW) na
Alemanha. A joint venture Showa Shell (parcela da Shell: 35%) está operando
uma usina de película fina de 20 MW em Miyazaki, no Japão, e construindo uma
segunda fábrica de película fina com capacidade de 60 MW.
A Shell é também um importante desenvolvedor de energia eólica, participando
de projetos com capacidade superior a 1.100 MW (parcela da Shell:
aproximadamente 550 MW), o que é suficiente para fornecer eletricidade a mais
de meio milhão de residências. Isto inclui o lançamento do projeto eólico de
Mount Storm nos EUA (ver a página 13), que a joint venture espera ver em plena
operação no correr de 2008.
Em 2007 transferimos nossas atividades eólicas e solares de uma organização da
Shell Renewables (Renováveis) para a divisão de Gás e Geração de Energia (Gas
& Power) a fim de permitir que aquelas atividades se beneficiem da expertise e do
conhecimento de mercado de um dos nossos principais negócios. A parte restante
da Shell Renewables – Shell Hydrogen – passou a integrar nossa unidade de
negócios Future Fuels e CO2, na organização downstream.

LÍDER EN GNL
Ao ser resfriado para se transformar em gás natural liqüefeito (GNL), o gás se
contrai para até /00 do volume original e assim pode ser transportado por
via marítima até destinos a longa distância. O resultado é que os clientes têm
a seu dispor uma escolha mais ampla de fornecedores de gás natural. A Shell
é um dos líderes globais em GNL, dona da maior parcela de capacidade de
GNL de todas as empresas petrolíferas internacionais. E até 00 esperamos
ter quase o dobro da capacidade que tínhamos em 00. Em 00 a nossa
joint venture na Nigéria expandiu sua capacidade, nosso empreendimento
na North West Shelf da Austrália também está em expansão e a construção
da primeira instalação de GNL da Rússia, na Ilha de Sakhalin, aproxima-se
da conclusão. Em conjunto, esses acréscimos somarão quase 0% à atual
capacidade mundial de GNL. Ao mesmo tempo, avançam os trabalhos na
instalação de GNL de Qatargas  no Qatar que, uma vez concluída,
fornecerá gás natural suﬁciente para abastecer perto de 0 milhões de
residências por ano.

ZEROGEN
O governo estadual de Queensland, na Austrália, está trabalhando no que
poderia ser o primeiro projeto do mundo destinado a demonstrar os
benefícios ambientais da combinação de gaseiﬁcação do carvão e Captura e
Armazenamento de Carbono para gerar energia. A Shell concordou em
prover a tecnologia de gaseiﬁcação e estamos estudando onde e quanto CO
poderia ser armazenado no subsolo. Se for avante, o projeto deverá capturar e
armazenar cerca de % das emissões de CO da instalação, ou seja, 0.000
toneladas anuais.

MOUNT STORM
Em janeiro de 00 demos início às atividades do projeto eólico de  MW
NedPower Mount Storm em West Virginia, EUA (parcela da Shell:  MW),
que está sendo desenvolvido conjuntamente pela Shell WindEnergy e a
companhia norte-americana Dominion. Já começaram os trabalhos de
construção para expansão da capacidade de Mount Storm em mais 00 MW
(parcela da Shell: 0 MW). Uma vez concluído, o empreendimento produzirá
eletricidade suﬁciente para quase 0 milhares de lares norte-americanos.
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Como um dos maiores fornecedores de combustíveis para o transporte,
estamos empenhados em ajudar os motoristas a usar menos energia e
reduzir as emissões por meio de combustíveis e lubrificantes avançados;
liderar a busca de melhores biocombustíveis e promover diretrizes
governamentais destinadas a reduzir as emissões de CO2 geradas
pelo transporte.

A demanda de mobilidade cresce acentuadamente em ambos os cenários. Em
2050 as pessoas viajarão mais do dobro do que viajam atualmente e haverá mais
de dois bilhões de veículos nas estradas, em comparação com os 900 milhões de
hoje. Mesmo em um mundo “Blueprints”, os combustíveis líquidos, inclusive
biocombustíveis em maior quantidade, suprirão a maior parte das necessidades do
transporte em 2050.
MENOS POLUIÇÃO LOCAL
A redução da poluição do ar causada por veículos, especialmente nas megacidades
de crescimento acelerado do mundo em desenvolvimento, tornar-se-á um desaﬁo
ainda mais premente. É essencial a aplicação de normas severas relativamente às
emissões locais, associadas a novas tecnologias de motor e combustível. Na União
Européia, por exemplo, essa combinação já contribuiu para reduzir os poluentes
locais oriundos dos veículos em mais da metade desde o início dos anos 90.
Removemos o chumbo de nossa gasolina e fomos uma das primeiras companhias
a produzir diesel com enxofre “zero” em escala comercial. Continuamos
reduzindo os níveis de enxofre presentes em outros combustíveis e acreditamos
em um futuro extremamente promissor para nosso combustível resultante da
conversão de gás em líquidos, o combustível Shell de gás para líquido (Shell
GTL Fuel), à base de gás natural. Incolor, inodoro e praticamente livre de
enxofre, é o combustível alternativo mais eﬁciente em termos de custo para
reduzir emissões no ar local, segundo um estudo independente realizado para a
cidade de Xangai. Um experimento recente, em que quatro ônibus públicos de
Xangai foram abastecidos com o combustível Shell de gás para líquido
(Shell GTL Fuel), constatou que o combustível reduzia signiﬁcativamente as
emissões prejudiciais, como particulados e óxidos de nitrogênio, em comparação
com o diesel convencional.

ESTUDANTES NA EUROPA E AMÉRICA DO NORTE
CONSTRÓEM OS VEÍCULOS DE MAIOR EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA DO MUNDO NA SHELL ECO-MARATHON
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A Shell foi pioneira no lançamento de combustíveis e lubriﬁcantes de gás para
líquido e está construindo a maior instalação de gás para líquido (GTL) do
mundo, a Pearl GTL, no Qatar. Quando for concluída por volta do ﬁnal da
década, a instalação produzirá combustível suﬁciente para abastecer mais de
160.000 carros por dia e petróleo suﬁciente por ano para a fabricação de
lubriﬁcantes para mais de 225 milhões de carros.
FÓRMULA FUEL ECONOMY DA SHELL –
VAI MAIS LONGE, USANDO MENOS
Encaramos seriamente a tarefa de ajudar os clientes a conseguir maior eﬁciência
de combustível. Os combustíveis da Fórmula Fuel Economy da Shell contêm
misturas de aditivos avançados e agentes de limpeza que podem ajudar a melhorar
a eﬁciência de combustível através da redução da perda de energia nos motores. In
2007 ampliamos a disponibilidade dos combustíveis da fórmula Fuel Economy,
que se acham disponíveis no portifólio de gasolina da Shell em dezoito países e no
de óleo diesel Shell em seis deles. Em oito países lançamos também o Shell
FuelSave Challenge (Desaﬁo Shell de Poupança de Combustível), que consiste em
uma campanha publicitária dirigida a motoristas e um programa de treinamento
para motoristas proﬁssionais. O objetivo é ajudar os motoristas a obter maior
economia de combustível mediante a adoção de hábitos de direção que poupam
combustível e o uso de produtos Fuel Economy da Shell. Em experimentos
realizados em 2007, quase metade dos motoristas participantes do Desaﬁo
conseguiu aumentar sua economia de combustível em mais de 5%. Mais de um
quarto conseguiu melhoras superiores a 10%.
LIDANDO COM AS EMISSÕES DE CO2 DO TRANSPORTE
Os veículos já são a fonte de um quarto das emissões de CO2 do mundo, de
modo que a redução do CO2 gerado pelo transporte representará um desaﬁo
urgente. Serão necessários veículos mais eﬁcientes e combustíveis e lubriﬁcantes
avançados que acarretem maior economia de combustível. Assim como
biocombustíveis melhores e em muito maior número. Para chegar até lá,
tecnologia e regulação precisarão trabalhar juntas.

CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Combustíveis de transporte mais limpos hoje
• Fornecendo biocombustíveis de forma sustentável
• Investindo nos melhores biocombustíveis de amanhã
• Trabalhando por um futuro de hidrogênio
www.shell.com/energyfuture

DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS PARA
UM SETOR DE TRANSPORTES DE BAIXO CO2
É essencial que os governos estabeleçam as políticas de transporte certas. Além de
tornar mais rigorosos os padrões de eﬁciência de combustível impostos aos
veículos e estimular o uso dos meios de transporte públicos e a prática do
compartilhamento de carros, precisamos também de diretrizes que incentivem
combustíveis com potential para reduzir as emissões de CO2. Estamos
fomentando suporte para essas políticas, como por exemplo através da Associação
da Indústria Petrolífera Européia e da Parceria por Veículos de Baixo Carbono,
do Reino Unido. A idéia é comparar todos os combustíveis em uma base comum
“do poço à roda” (que avalia o volume de CO2 emitido na fabricação, transporte
e uso dos mesmos) e recompensar aqueles que exercem menor impacto em
termos de CO2.
BIOCOMBUSTÍVEIS
Liderar o desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração, mais
sustentáveis faz parte da nossa estratégia e reﬂete nossa determinação em criar um
negócio comercial concreto em pelo menos uma tecnologia energética alternativa.
Nem todos os biocombustíveis são criados iguais
Os biocombustíveis de primeira geração de hoje são derivados de culturas
vegetais: o etanol da cana-de-açúcar, trigo ou milho, e o diesel de plantas oleosas
como a colza, a palma e a soja. Os benefícios que proporcionam em termos de
CO2 variam amplamente, dependendo da cultura usada e de como são
produzidos. Sua produção em grandes volumes poderia acarretar a competição
pela terra arável e a água. Em alguns casos a produção desses biocombustíveis já
está contribuindo para a destruição de ﬂorestas tropicais. Existem também
preocupações relativas aos direitos dos trabalhadores e às condições de trabalho
em plantações de cana-de-açúcar e palma para produção de óleo.
Os biocombustíveis de segunda geração são produzidos a partir de material
orgânico não alimentar, como palha, resíduos de madeira e algas, e utilizam
tecnologias de conversão diferentes. Eles parecem promissores. Por exemplo, em
dois projetos experimentais de segunda geração em que somos parceiros, as
emissões de CO2 se situam em torno de 90% a menos, em uma base de ciclo de
vida, do que no caso do diesel ou do petróleo convencionais. Esses combustíveis
não competem com a produção de alimentos pela terra arável. Mas serão
necessários mais cinco a dez anos de pesquisa e experimentação para que eles se
tornem comercialmente viáveis em volumes signiﬁcativos.
Nesse meio tempo, os governos de vários países já estão encorajando a produção
de biocombustíveis por meio de mandatos e incentivos. Os biocombustíveis de
segunda geração não serão disponibilizados a tempo de satisfazer tais requisitos,
de modo que, embora não estejamos produzindo biocombustíveis de primeira
geração, por meio do cumprimento de nossas obrigações nos tornamos o maior
distribuidor dos mesmos.
Um fornecimento mais sustentável
Como importante comprador de biocombustíveis, a Shell trabalha para melhorar
a sustentabilidade da atual produção de primeira geração. Colaboramos com
produtores, governos e organizações não governamentais, como a Mesa Redonda
pelo Óleo de Palma Sustentável, com o propósito de elevar a conscientização e
desenvolver padrões de sustentabilidade para a produção de biocombustíveis que
se apliquem à totalidade da indústria. Quanto aos combustíveis que compramos,
estamos incluindo nos contratos com os fornecedores cláusulas determinando que
a produção não esteja associada a abusos de direitos humanos ou impacto sobre
habitats naturais. Se os produtores não têm condições de cumprir nossos
requisitos imediatamente, esperamos que trabalhem conosco para desenvolver
uma cadeia de suprimento mais sustentável. Se não conseguirmos melhorar, nós
terminaremos o contrato. Designamos um funcionário responsável e uma equipe
de sustentabilidade de biocombustíveis para se dedicar exclusivamente à gestão
desses esforços e veriﬁcar a conformidade dos fornecedores.

PESQUISA DE BIOCOMBUSTÍVEL NO
LABORATÓRIO DA SHELL EM AMSTERDÃ

CRIANDO UM MELHOR BIOCOMBUSTÍVEL
Consideramos estrategicamente importante a liderança em
biocombustíveis de segunda geração e estamos quadruplicando nosso
investimento nessa área. Temos especialistas na Índia, Holanda, Reino
Unido e EUA trabalhando em pesquisas. A Shell é parceira de uma
companhia canadense, a Iogen, no uso de enzimas para produção de
etanol a partir da palha. A Iogen e seus parceiros operam um projeto
experimental desde 00 e agora estão avaliando a concepção e a
viabilidade de uma fábrica em escala comercial. Somos parceiros também
da empresa alemã CHOREN na produção de combustível à base de
resíduos de madeira. A primeira instalação comercial experimental desta
tecnologia deverá ser inaugurada em 00. Em 00 nos associamos à
companhia norte-americana Codexis para desenvolver “super enzimas”
que podem converter biomassa não alimentar em biocombustíveis de
modo mais eﬁciente. Anunciamos ainda a construção de uma instalação
piloto no Havaí, em uma joint venture com a HRBiopetroleum chamada
Cellana, dedicada à transformação de algas marinhas em biomassa que
pode ser usada como insumo para biocombustíveis. As algas marinhas,
que são ricas em óleo vegetal, podem ser cultivadas em tanques de água
salgada, minimizando assim o uso de terra fértil e água doce. E em março
de 00 começamos a trabalhar com a empresa norte-americana Virent a
ﬁm de desenvolver uma tecnologia para converter diretamente os açúcares
das plantas em gasolina em vez de precisar produzir etanol como primeira
etapa. Isto poderia, potencialmente, eliminar a necessidade de
equipamento especializado para transportar e misturar o biocombustível,
bem como de novos modelos de motores para utilizá-lo.

HIDROGÊNIO
O combustível de hidrogênio para o transporte é uma opção de longo prazo. Seu
uso se dissemina após 2030 em um mundo “Blueprints” e requer uma infraestrutura de distribuição inteiramente nova, bem como veículos a célula de
combustível a um preço mais acessível. Somos a primeira companhia de energia a
construir postos de abastecimento de hidrogênio para ﬁns de experimentação em
todos os três principais mercados do hidrogênio: Europa, Japão e América do
Norte. Em 2007 participamos de dois outros projetos: em novembro a Shell
prestou orientação técnica e ﬁnanciou em parte o primeiro posto de hidrogênio
de Xangai, em parceria com a Universidade de Tongji, o governo local e o
Ministério de Ciência e Tecnologia da China. Além disso, inauguramos outro
posto de hidrogênio da Shell em White Plains, em Nova Iorque.
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Transformar petróleo em produtos mais limpos, com menor teor de CO2, é
outra parte importante da construção de um futuro energético responsável,
bem como de nossa estratégia. Estamos canalizando a criatividade e a
potência técnica do nosso pessoal não apenas para fornecer combustíveis
e lubrificantes avançados a fim de ajudar os motoristas a economizar
(ver a página 14), mas também para oferecer aos clientes industriais e
comerciais uma ampla variedade de produtos mais sustentáveis.
Destacamos alguns deles a seguir.
MELHORES ESTRADAS
Somos o maior fornecedor mundial de betume, que é produto do reﬁno de óleos
crus mais pesados e ingrediente essencial da construção de estradas pavimentadas.
O desenvolvimento de produtos de melhor desempenho ambiental e social é
parte cada vez mais importante da estratégia que adotamos para permitir que a
Shell continue competindo com êxito no setor do betume.
A Shell desenvolveu um processo que ajuda seus clientes da construção civil a usar
menos energia e emitir menos CO2 no revestimento de estradas. O processo Shell
WAM Foam Solution é uma mistura de dois tipos de betume que pode ser
aplicada a temperaturas 50°C mais frias que o asfalto tradicional. Projetos
experimentais na Itália em 2006 constataram que o uso do processo WAM
reduzia em mais de 30% o uso de energia e as emissões de CO2 durante o
revestimento das estradas, além de reduzir também a poeira e as emissões no ar
local. Já no ﬁnal de 2007, o processo estava em uso na Europa e havíamos
vendido licenças para projetos na Austrália e no Canadá.

Criamos também uma alternativa para as estradas de cascalho ou concreto,
chamada Shell Instapave Solution, que resulta em estradas melhores, conﬁáveis
sob quaisquer condições meteorológicas e de custo mais baixo para países em
desenvolvimento. O processo - que envolve a mistura de um betume
especialmente preparado e lascas de pedra disponíveis localmente - é rápido,
simples e de baixo consumo de energia, pois a mistura de betume não requer
aquecimento. O resultado é uma superfície suﬁcientemente resistente para o
pequeno ou médio volume de tráfego característico das estradas rurais, e mais
barata do que as demais alternativas – revestimento de concreto ou reposição do
cascalho duas vezes por ano. Essa superfície não só permite aos motoristas maior
eﬁciência de combustível em comparação às estradas de cascalho, como também
faz uma contribuição importante para o desenvolvimento, já que as estradas
utilizáveis sob todas as condições meteorológicas são artérias vitais das economias
modernas. Elas não adquirem sulcos nem se tornam intransitáveis na estação das
chuvas, mantendo desimpedido o acesso a mercados, escolas e hospitais.
O Banco Mundial aﬁrma que cada dólar gasto com melhorias nas estradas do
mundo em desenvolvimento representa um maior impulso ao desenvolvimento
local do que cada dólar gasto na irrigação. O processo Shell Instapave Solution
pode contribuir para fazer com que esse dólar renda mais. Ele foi lançado nas
Filipinas e, em um esquema piloto, na América Central, devendo ser testado na
Índia em 2008.
MELHORES LUBRIFICANTES
A liderança em tecnologia está no cerne da nossa estratégia comercial para
lubriﬁcantes, o que se traduz em benefícios ambientais. Nossa linha de
lubriﬁcantes premium para veículos, por exemplo, emprega aditivos redutores de
fricção e tecnologia de limpeza de motores para melhorar a eﬁciência de
combustível em até 5%. Isto permite que os clientes poupem dinheiro em suas
contas de combustível e pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
.
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Produtos mais limpos do negócio de betume
• Produzindo melhores lubriﬁcantes
• Fabricando produtos químicos mais ambientalmente amigáveis
www.shell.com/businesssolutions

Nossos avançados lubriﬁcantes industriais contribuem para um funcionamento
mais eﬁciente das máquinas e ajudam algumas delas a operar por períodos até
duas vezes mais longos entre as paradas para manutenção. Desenvolvemos
também lubriﬁcantes especializados que ajudam os produtores de energia a
reduzir o custo da energia eólica tornando suas turbinas mais conﬁáveis e
eﬁcientes. Graças ao nosso óleo hidráulico Shell Tellus TX, por exemplo, um
operador de energia eólica da Holanda conseguiu estender os períodos entre as
sessões de manutenção de seis meses para mais de dois anos, enquanto o óleo para
caixas de engrenagem Shell Omala HD tem condições de reduzir a perda de
energia em até 15%.

PRODUTOS QUÍMICOS
A Shell está fornecendo produtos químicos fabricados à base de petróleo e gás
que ajudam os fabricantes de artigos de consumo a criar produtos de uso diário
que poupem energia e ainda assim cumprem rigorosos requisitos de desempenho.
Os cientistas da Shell desenvolveram, por exemplo, ingredientes essenciais para
detergentes em pó e líquidos com ação de limpeza na água a temperaturas mais
baixas, o que reduz em mais da metade o consumo de energia pelas lavadoras
elétricas. Ajudamos também a desenvolver detergentes para lavanderia mais
concentrados que reduzem ainda mais os custos de transporte, embalagem e
uso da energia.

Em 2007 nós expandimos a linha Shell Naturelle de lubriﬁcantes industriais
biodegradáveis para uso em áreas de ambiente sensível. Em caso de derrame os
processos naturais do solo ou da água decompõem rapidamente esses lubriﬁcantes
de baixa toxicidade, atenuando seu impacto sobre o ambiente em relação àquele
exercido pelos lubriﬁcantes industriais convencionais.

Esses ingredientes especializados – álcools e substâncias químicas que contribuem
para dissolver mais facilmente a sujeira na água durante a lavagem – são todos
feitos à base de óleo cru. Os fabricantes estão usando cada vez mais ingredientes
semelhantes, de origem vegetal, como o óleo de palma. Não seria, portanto, ainda
melhor para o ambiente se adotássemos esses produtos? Não necessariamente,
pois a produção de ambos os tipos requer um grau semelhante de processamento.
Os ingredientes derivados do óleo cru podem ser mais bem manipulados em nível
molecular a ﬁm de proporcionarem as necessárias qualidades de desempenho
especíﬁcas, além de não aumentarem a pressão sobre o uso da terra para ﬁns
agrícolas. E ambos se biodegradam igualmente bem.

Estamos investindo pesadamente na próxima geração de lubriﬁcantes de alto
desempenho. A fábrica de combustíveis de gás para líquidos (GTL) de Pearl,
atualmente em construção no Qatar (ver a página 14), produzirá mais de um
milhão de toneladas anuais de óleos base de qualidade excepcional para uma nova
geração de lubriﬁcantes. Esses óleos, somados a nossa expertise na mistura dos
mesmos, permitirão que fabriquemos lubriﬁcantes ainda mais eﬁcazes na redução
da fricção, ajudando assim um número muito maior de motoristas a obter maior
eﬁciência de combustível, reduzir as emissões e proteger seus motores.

TRABALHANDO COM O WAL-MART
A Shell está ajudando a Wal-Mart – a maior empresa retalhista do mundo – a
reduzir o lixo gerado pelas embalagens de vários produtos que fornecemos.
Descobrimos opções para reduzir o empacotamento total necessário aos
lubriﬁcantes Shell vendidos em lojas da Wal-Mart dos EUA em 00
toneladas anuais, uma diminuição que agora estamos disponibilizando
também para todos os nossos clientes norte-americanos. Reduzimos a
quantidade de embalagens de papelão em nossa linha de produtos para o
cuidado de automóveis que a Wal-Mart vende em suas lojas dos EUA em
outras .000 toneladas por ano, o que estamos estabelecendo como padrão
para todos os nossos clientes norte-americanos.
Não são apenas as embalagens que estamos modiﬁcando. Começamos
também a substituir o PVC pelo plástico reciclável em outras linhas de
produtos para o cuidado de automóveis, vendida tanto pela Wal-Mart
quanto por outros retalhistas dos EUA – como as garrafas de líquido para
lavagem de veículos e as caixas das capas para assentos. Estamos
reformulando certos produtos, como nosso líquido para limpeza de rodas,
com a ﬁnalidade de usar ingredientes mais responsáveis do ponto de vista
ambiental. E para poupar combustível estamos aprimorando nosso sistema
de suprimento e distribuição, assegurando, por exemplo, que nossos
caminhões de entregas estejam cheios quando partem para fazer suas
entregas. Como a maioria das lojas da Wal-Mart, e a maior parte do nosso
negócio de produtos para o cuidado de automóveis, estão nos EUA, foi lá
que concentramos nossos esforços até o momento. Mas estamos também
adotando uma nova garrafa de lubriﬁcante que usa menos plástico para
todos os nossos clientes de fora dos EUA, o que inclui as lojas internacionais
da Wal-Mart. Prevemos que essa iniciativa virá a reduzir o consumo de
plástico em nosso negócio de lubriﬁcantes fora dos EUA em quase 0%,
o que corresponde a .00 toneladas por ano.
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa
• Maior eﬁciência energética em nossas operações
www.shell.com/climate

A criação de um sistema energético mais sustentável começa em
casa. Estamos trabalhando para reduzir os impactos ambientais de
nossas operações.

Energética (EII™) da Solomon Associates. Em comparação a 2001, quando
lançaram sua iniciativa de eﬁciência, nossas fábricas químicas apresentam agora
quase 9% mais eﬁciência energética, segundo nosso Índice de Energia de Fábricas
Químicas. Esses ganhos de longo prazo são conseqüência da operação das
instalações em nível mais próximo da capacidade total de produção, da aplicação
do nosso programa de eﬁciência energética Energise™ e da realização de revisões
de melhoria dos negócios (BIRs). Juntos, o Energise™ e as BIRs reduziram nossas
emissões de gases de efeito estufa aproximadamente em 1,7 milhão de toneladas
por ano, poupando-nos mais de US$180 milhões anuais.

REDUZINDO NOSSAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
As atividades de produção e processamento de petróleo e gás natural são
intensivas em energia, de modo que é prioritária a gestão do CO2 e de outros
gases de efeito estufa (GEEs) oriundos de nossas instalações. Reduzimos
nossas emissões de gases de efeito estufa em quase 25% em relação a 1990.
(Ver na página 36, nota de rodapé [A], uma explicação das medidas de gases de
efeito estufa).

Mas nos últimos dois anos essas tendências de melhora se inverteram em nossas
reﬁnarias, sobretudo devido à maior freqüência de interrupções nas operações,
pois a retomada do funcionamento de uma instalação após a interrupção que
requer uma quantidade considerável de energia adicional. A intensidade
energética permaneceu inalterada em nossas fábricas químicas. A melhora
alcançada em alguns locais em 2007 foi compensada pela ocorrência de
interrupções não planejadas em outros. Em resposta a isso estamos conferindo
maior importância à eﬁciência energética nas revisões de melhoria dos negócios e
implementando um programa de investimento de capital de três anos em
eﬁciência energética.

As maiores reduções que obtivemos foram resultado do ﬁm da emissão contínua
de gás natural nas instalações de produção de petróleo e do programa de bilhões
de dólares que lançamos em 2000, com o objetivo de pôr ﬁm à queima contínua
de gás nas instalações de produção de petróleo. Nossa queima total no upstream
diminuiu em quase 60% desde 2001 e metade dessa redução foi resultado deste
do programa. O restante decorreu da menor produção na Nigéria - que responde
por dois terços da nossa queima - em função da situação da segurança reinante no
país entre 2005 e 2007 (ver a página 24).

No setor de upstream da nossa indústria, a quantidade de energia necessária à
produção de cada unidade de petróleo ou gás natural está aumentando
rapidamente, à medida que os campos existentes envelhecem e as companhias
desenvolvem mais petróleo a partir de depósitos pesados e de acesso mais difícil.
A Shell não é exceção. A intensidade energética do nosso upstream aumentou em
quase 30% desde 2000. Em resposta a isso nós lançamos em 2007 um programa
de vulto em Exploração e Produção, implantando sistemas de gestão de energia
em mais de cinqüenta dos nossos principais ativos com a ﬁnalidade de melhorar a
eﬁciência energética. Quatro locais foram palco da implantação piloto dos
sistemas em 2007. E no negócio de areias petrolíferas, cujo desempenho
relatamos separadamente pela primeira vez este ano, prosseguem os esforços para
reduzir ainda mais a intensidade energética das operações da Shell, que lidera a
indústria (ver a página 11).

Fora da Nigéria praticamente conseguimos cumprir nossa meta de pôr ﬁm à
queima contínua até 2008. Apenas quatro locais nos quais operamos no upstream
– representando cerca de 0,25% do total de nossas emissões de CO2 – ainda
estavam queimando continuamente no ﬁnal de 2007. Isto continuará a acontecer
porque as medidas destinadas a pôr ﬁm à queima teriam produzido mais gases de
efeito estufa em dois dos locais; a coleta do gás era tecnicamente impossível no
terceiro e no quarto é preciso haver uma queima contínua de pequenas
proporções a ﬁm de evitar a liberação do perigoso sulfeto de hidrogênio.
Os melhoramentos na eﬁciência energética de nossas reﬁnarias e fábricas químicas
também ajudaram. As reﬁnarias conseguiram melhorar sua eﬁciência energética
em quase 2% desde 2002, conforme medido pelo Índice de Intensidade
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[A] Alvo e linha de base ajustados de forma a refletir alterações
no portfólio.

INTENSIDADE ENERGÉTICA – Fábricas Químicas
Índice de Energia das Fábricas Químicas (CEI)
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[A] Números relativos a 2003–5 ajustados de forma a refletir a
remoção das atividades de areias petrolíferas dos dados de
Exploração e Produção.
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Colaborando para promover a conservação
• Nosso compromisso com a proteção da biodiversidade
• Usando menos água doce
• Prevenção de derrames de petróleo
www.shell.com/environment

RESPONSABILIDADE OPERACIONAL EM
ÁREAS DE BIODIVERSIDADE SENSÍVEL
Já no ﬁnal de 2007 havíamos implantado planos de ação pela biodiversidade em
oito operações importantes em áreas de alto valor em termos de biodiversidade,
o que incluiu seis operações em locais designados pela União Internacional pela
Conservação da Natureza (IUCN) como áreas protegidas da Categoria I-IV.
Fizeram parte dos planos medidas destinadas a monitorar, conservar e
enriquecer a biodiversidade local. Estamos desenvolvendo também oito planos de
ação na Holanda, em colaboração com o departamento nacional de conservação
da natureza.
A Shell apóia esforços internacionais de conservação, inclusive o projeto Floresta
Tropical do Príncipe de Gales, que está trabalhando para encontrar incentivos que
levem países e agricultores a interromper o desmatamento em massa.
REDUZINDO O CONSUMO DE ÁGUA DOCE
A pressão sobre os recursos hídricos mundiais tornar-se-á ainda maior entre hoje
e 2050 e as principais causas são o crescimento da agricultura e a expansão das
cidades para acomodar uma população global cada vez maior. A mudança
climática e a necessidade de petróleo não convencional e biocombustíveis
(ver a página 11) acentuarão essa pressão. Embora nossa indústria não seja
grande consumidora de água, nós temos uma contribuição a fazer. Em 2007
nossas operações usaram 574 milhões de metros cúbicos de água doce, 17% a
menos que em 2000 e cerca de 0,01% do total mundial. E estamos intensiﬁcando
os esforços no sentido de reduzir nosso consumo de água nos locais em que o
recurso é escasso.
Por exemplo, nossa reﬁnaria de Geelong, na Austrália, país sujeito a períodos
de seca, completou em 2007 um projeto de US$46 milhões que reduziu seu
consumo de água em 110 mil metros cúbicos por ano, o suﬁciente para satisfazer
as necessidades anuais de mais de 650 residências de Geelong. Fizeram parte
das mudanças a recuperação e reutilização do vapor do processo de fabricação,
bem como o aprimoramento de sistemas para detecção e reparo de vazamentos
de água.
Na Pearl GTL, a maior instalação mundial de Gás para Líquidos, que estamos
construindo no deserto em Qatar com nosso parceiro Qatar Petroleum (ver a
página 14), uma gestão cuidadosa da água fez parte da concepção do projeto
desde o seu início. Cerca de 12 milhões de metros cúbicos de água serão gerados
por ano, sobretudo por meio da reação química que transforma o gás natural em
produtos de GTL. A Pearl GTL será dotada dos mais modernos equipamentos
para tratamento da água, o que submeterá este subproduto a um tal grau de
limpeza que a água poderá ser reutilizada para geração de vapor, água de
resfriamento e outras necessidades da instalação. O resultado é que a fábrica não
retirará água dessa região predominantemente árida e não lançará água
contaminada na terra nem no mar.
Por meio de nossa participação nas Mesas Redondas sobre Biocombustíveis
Sustentáveis e Óleo de Palma Sustentável, estamos trabalhando para compreender
as implicações do uso da água decorrentes do crescimento acelerado da demanda
de biocombustíveis para o transporte (ver a página 15).
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PREVENÇÃO DE DERRAMES DE PETRÓLEO
Os derrames de petróleo de navios-tanque atraem o máximo de atenção do
público, mas felizmente são raros. Os petroleiros que administramos
transportaram 41 milhões de toneladas de carga em 2007 e menos de uma
tonelada de hidrocarbonetos foi derramada, o que reﬂete nossos rigorosos
requisitos operacionais. Os derrames de outros navios que contratamos a longo
prazo situaram-se em torno de 2,3 toneladas.
Menos dramáticos, porém mais freqüentes, são os derrames em nossas instalações.
Estes se classiﬁcam em dois tipos: derramamentos decorrentes de furacões ou
sabotagem, que não temos condições de controlar e que variam conforme os
eventos; e derrames causados por fatores que podemos controlar, como corrosão
ou falha operacional. A redução destes últimos requer procedimentos claros,
conformidade constante e uma boa dose de trabalho árduo. Os derrames
operacionais diminuíram desde 1998, sobretudo devido a melhoramentos na
inspeção e manutenção dos oleodutos em nosso ramo upstream e a uma maior
concentração no reparo das causas de pequenos vazamentos em nosso ramo
downstream. Esta tendência se manteve em 2007 em função das melhorias
contínuas no downstream.
Nosso volume total de derrames cresceu em 2007 devido, sobretudo, a um
aumento acentuado dos derrames resultantes de atos de sabotagem na Nigéria (até
80% em volume), onde continuaram ocorrendo furtos de óleo cru e ataques de
militantes. Nas instalações cuja operação foi suspensa em função da situação da
segurança, não há disponibilidade de informações conﬁáveis sobre derrames até
que possamos voltar para empreender reparos e reiniciar as operações.
Embora mantenhamos o foco na prevenção, estamos também prontos para
minimizar o impacto caso ocorra um derrame. Em 2007 acrescentamos requisitos
de resposta a derrames a nossas normas ambientais globais. Além disso o grupo de
assessoria em derrames de petróleo e substâncias químicas, que abrange toda a
companhia, implementou uma campanha concentrada na promoção de uma
resposta imediata e eﬁcaz a incidentes.

DERRAMES[A]
Volume em milhares de toneladas
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Ver a nota de rodapé [C] na página 36.
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TRABALHO ESTRATÉGICO COM
LÍDERES CONSERVACIONISTAS
Nosso padrão de biodiversidade inclui o compromisso de trabalhar com
especialistas tanto para lidar com os impactos sobre a biodiversidade em
nossas instalações quanto para ajudar a promover a conservação. Já
estamos trabalhando com mais de cem organizações cientíﬁcas e
conservacionistas em quarenta países. Em 00 e nos primeiros meses de
00 demos um grande passo – ﬁrmamos parcerias de colaboração de
longo prazo com dois líderes globais em conservação: a União
Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN) e a Wetlands
International. O objetivo é aprofundar nosso relacionamento com
essas organizações a ﬁm de ampliar o apoio que prestamos a esforços
globais de conservação e ajudar a reduzir os impactos de nossos projetos
sobre a biodiversidade.

EXPLORAÇÃO EM BUSCA DE PETRÓLEO NA
COSTA NORTE DO ALASCA
“É possível que o solo sob os mares de Beaufort e Chukchi, ao longo da
costa norte do Alasca, contenha grandes reservas de petróleo e gás natural.
Esses mares são também o habitat das baleias e focas que têm importância
central para o modo de vida do povo inupiat local. Nós respeitamos a
tradição desse povo e reconhecemos o desaﬁo que representa o equilíbrio
entre tradições culturais e desenvolvimento econômico, o que inclui o
desenvolvimento de recursos energéticos, dos quais a região tanto precisa.
Sei que se trata de questão complicada para as comunidades locais.
Estamos empenhados em trabalhar com elas, utilizando seus
conhecimentos sobre a terra e o mar, e levando em consideração seus
interesses em nosso planejamento, a ﬁm de encontrar maneiras de operar
que respeitem suas práticas tradicionais de caça.

A iniciativa apoiará programas de pesquisa sobre temas importantes da
conservação global, como uma melhor identiﬁcação de espécies
ameaçadas e a conservação marinha. Os conhecimentos e a conﬁança
acumulados em função desses programas permitirão também que os
especialistas em biodiversidade dessas organizações nos prestem
orientação sobre identiﬁcação e mitigação de riscos à biodiversidade
nos estágios mais iniciais de nossos projetos de petróleo, gás e
biocombustíveis. Estamos contribuindo com US$, milhão por ano
para cada uma dessas parcerias, que deverão atuar durante os próximos
cinco anos.

Desde que nos foram concedidas licenças de exploração pela primeira vez,
em 00, temos agido com muito cuidado. Por exemplo, contratamos
observadores inupiat locais para podermos auferir os benefícios de seus
conhecimentos tradicionais sobre o comportamento das baleias da
Groenlândia. Assinamos um acordo para evitar conﬂitos com a Comissão
de Pesca Esquimó da Baleia do Alasca, pelo qual concordamos em não
perfurar durante a estação de caça à baleia da Groenlândia em 00. Para
nossa primeira fase de perfuração exploratória, inicialmente agendada
para o verão de 00 no mar de Beaufort, colocamos catorze navios
especializados de sobreaviso, prontos para reagir na eventualidade pouco
provável de um derrame de petróleo.
Sofremos a decepção de Interrupção do nosso programa de perfuração no
mar de Beaufort em 00 por um tribunal norte-americano, após a ação
de vários grupos ambientais que, juntamente com o North Slope Borough
e a Comissão de Pesca Esquimó da Baleia do Alasca, questionaram a
análise ambiental que o governo federal havia feito antes de conceder
autorização para o plano de exploração da Shell. Estamos aguardando
uma decisão ﬁnal do tribunal.

Todas as operações devem assumir um enfoque sistemático na gestão de
impactos ambientais, baseando-se em nosso sistema de gestão de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente.
Padrões ambientais globais deﬁnem requisitos que abrangem todas as
companhias em áreas como resposta a derrames de petróleo, eﬁciência
energética, emissão ou queima contínua de gás natural, emissões para o ar e
a água oriundas de nossas instalações e gestão do lixo.

Implementamos em 00 trabalhos sísmicos nos mares de Beaufort e
Chukchi e, no início de 00, apresentamos as propostas mais altas para
 concessões de exploração. Somente daremos início à perfuração em
Chukchi após a conclusão de avaliações ambientais.
Meus colegas e eu estamos decididos a ouvir e trabalhar melhor com as
comunidades locais para que juntos possamos encontrar maneiras de
desenvolver a energia oﬀshore de forma responsável, ao mesmo tempo que
respeitamos a cultura nativa da região”.

MARVIN ODUM

A Shell foi a primeira companhia do setor a ter um padrão de
biodiversidade, que requer que todas as operações respeitem áreas de
biodiversidade protegida.

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DE EXPLORAÇÃO
E PRODUÇÃO DAS AMÉRICAS
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL, EUA

Foi também a primeira companhia de energia a manter um compromisso
com áreas protegidas no sentido de não explorar nem desenvolver petróleo
e gás em áreas naturais classiﬁcadas como sítios protegidos do Patrimônio
Mundial e seguir práticas operacionais rigorosas em outras áreas valiosas em
termos de biodiversidade.
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A segurança é sempre a nossa prioridade. Mantemos a meta de
fatalidades zero e prevenção de incidentes como derrames, incêndios e
acidentes que colocam em risco nosso pessoal, vizinhos e instalações. Em
2007, continuamos consolidando nossa cultura de segurança, com a
adoção de diretrizes de segurança novas e mais simples a fim de facilitar
a compreensão e o cumprimento das normas, assim como a checagem
de sua implementação.
DESEMPENHO EM SEGURANÇA
Em 2007 trinta pessoas (dois empregados e 28 contratados) perderam a vida em
incidentes enquanto trabalhavam para a Shell (ver a nota de rodapé [C] na página
36). Tais perdas nos entristecem profundamente. Do total de fatalidades,
dezessete ocorreram em nosso ramo upstream, sobretudo nas estradas ou em
locais de alto risco como a Nigéria, onde duas pessoas perderam a vida devido a
ataques e uma terceira em conseqüência do incêndio provocado por marginais
durante um roubo de petróleo de um oleoduto. Grande parcela das fatalidades
ocorreu em estradas, onde temos menos controle e a segurança depende ainda
mais do comportamento dos indivíduos. Nossa taxa de acidentes fatais (o número
de fatalidades por 100 milhões de horas de trabalho) melhorou, tendo caído em
quase dois terços desde 1997. Nossa taxa de ferimentos, que baixara em mais de
50% desde 1998, foi a mais baixa de todos os tempos em 2007. Este desempenho
conﬁrmou a importância do grande impulso que estamos imprimindo à mudança
de comportamento por meio da simpliﬁcação das normas de segurança e do
reforço da cultura de segurança.
SEGURANÇA DOS PROCESSOS
Segurança dos processos signiﬁca cuidar para que nossas instalações sejam bem
concebidas, operadas com segurança e devidamente mantidas. Nossas normas de
segurança dos processos, lançadas em junho, formalizaram e consolidaram ainda
mais as regras, aplicáveis à totalidade da companhia, sobre concepção e
manutenção de instalações complexas como reﬁnarias, fábricas químicas e locais
de produção de petróleo e gás. Uma nova equipe independente de auditores
sênior internos, especializados em segurança dos processos, foi criada para
veriﬁcar a implementação das normas em toda a Shell.

EXECUTIVO PRINCIPAL JEROEN VAN DER VEER E KIERON MCFADYEN,
VICE-PRESIDENTE DE HSSE, NA REUNIÃO DA LIDERANÇA DE HSSE
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SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Veículos a serviço da Shell percorrem diariamente milhões de quilômetros. Em
2007 cerca de 60% das nossas fatalidades ocorreram na estrada, de modo que a
solução da questão da segurança rodoviária, há muito prioritária para a Shell,
tornou-se ainda mais premente.
Adotamos em 2007 um padrão de segurança rodoviária, obrigatório para toda a
companhia, que abrange áreas como planejamento de rotas, treinamento de
motoristas e proibição do uso de telefones celulares ao dirigir. As normas se
baseiam em projetos locais bem-sucedidos (ver abaixo) e harmonizam requisitos já
em vigor em nossos ramos upstream e downstream. A ênfase em 2008–9 recairá
sobre uma implementação mais profunda das normas por meio de um programa
integrado de segurança rodoviária em toda a companhia. Isto incluirá diretrizes
concretas sobre melhores práticas, esforços coerentes para uma maior
conscientização de empregados e contratados, uma revisão de ativos como
caminhões e instalações de carga e descarga para garantir a segurança dos mesmos
e ferramentas para monitoração do cumprimento, como auditorias, checagens
aleatórias, inspeções e reuniões de segurança periódicas.

ESTRADAS MAIS SEGURAS NA MALÁSIA
Há dez anos o negócio de distribuição da Shell Malásia registrou
dezenove mortes em acidentes rodoviários em um só ano. Desde então os
esforços combinados no sentido de uma maior segurança rodoviária
produziram excelentes resultados. Desde janeiro de 00 não houve
nenhuma fatalidade rodoviária na Shell Malásia, o que contribuiu para a
conquista pela companhia de um Prêmio de HSSE do Executivo
Principal da Shell em 00. A companhia criou uma tabela de
classificação pública para seus motoristas, com recompensas pelo bom
desempenho. Tomou medidas para melhorar o desempenho insuficiente,
enviando cartas de advertência, deduzindo pontos da classificação e, em
alguns casos, despedindo motoristas. Todas as normas relativas a veículos
e direção de veículos foram aplicadas com rigor e a companhia trabalhou
em estreita colaboração com os principais contratados, vistoriando os
processos nas suas dependências, analisando quaisquer incidentes a fim
de identificar as mudanças necessárias e compartilhando lições
aprendidas no contexto de acidentes com outras companhias de
transporte. E chegou até a convidar as famílias dos motoristas para
participar de sessões de treinamento em segurança.

MOTORISTAS DA SHELL MALÁSIA COMEMORAM A CONQUISTA
DO PRÊMIO DE HSSE DO EXECUTIVO PRINCIPAL DA SHELL

CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Nosso enfoque de segurança, incluindo política e compromisso de HSE.
• Consolidando nossa cultura de segurança
• Protegendo nosso pessoal
www.shell.com/safety

CONSOLIDANDO NOSSA CULTURA DE SEGURANÇA
Não aceitamos a noção de que as fatalidades são conseqüência inevitável do
trabalho em uma indústria de risco. Acreditamos que podemos operar com
fatalidades zero e incidentes significativos zero, uma convicção que se expressa
na frase “Goal Zero” (Meta Zero), que lançamos em 2007. Para transformar
essa meta em realidade, estamos reforçando a mensagem de que o Goal Zero
é possível, recompensando o sucesso e aprimorando a verificação do
cumprimento das regras. A Shell organizou em 2007 dois Dias da Segurança
abrangendo toda a companhia, com o objetivo de atrair atenção para o
desempenho em segurança e encontrar maneiras de melhorá-lo. Nossos maiores
contratados globais também participaram. O foco recaiu sobre uma das Regras
de Ouro de segurança da Shell: cumprir a lei, normas e procedimentos.
Lançamos também os Prêmios de HSSE do Executivo Principal
(ver abaixo) a fim de destacar exemplos de excelência no desempenho
em segurança.

SEGURANÇA – Índice de Acidentes Fatais[A]
Por 100 milhões de horas de trabalho
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[A] Dados corrigidos para 2006 e 2007.
Ver a nota de rodapé [C] na página 36.

Atuais
Meta

FERIMENTOS – Freqüência Total de
Casos Registráveis
Por milhões de horas de trabalho
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SEGURANÇA PREMIADA NO
GOLFO DO MÉXICO
O reconhecimento de um bom desempenho em segurança emite um sinal
importante: de que a segurança realmente faz diferença. Além disso,
promove o aprendizado e uma rivalidade saudável entre nossas operações,
razão pela qual lançamos os Prêmios de HSSE do Executivo Principal em
00. Uma das quatro premiações deste ano coube a uma equipe
encarregada de operações e segurança em todas as plataformas da Shell no
Golfo do México.
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No decorrer dos últimos três anos a equipe treinou contratados e gerentes,
cuidando para manter a segurança no topo da lista de prioridades de todo
mundo. Eles analisaram cuidadosamente incidentes de segurança e casos
de quase incidente ocorridos no passado a ﬁm de concentrar as tripulações
das plataformas em um desempenho excelente em segurança. Os índices de
ferimentos melhoraram em 0% desde o início do programa em 00.
Estes e outros esforços contribuíram para que a Shell conquistasse nos EUA
o Prêmio de Excelência em Segurança de 00, outorgado pelo
Departamento do Interior norte-americano.

PLATAFORMA MARTE DA SHELL NO
GOLFO DO MÉXICO

• A política e o compromisso de HSE da Shell deﬁnem nossa meta:
nenhum dano às pessoas.
• Normas relativas a saúde, segurança e meio-ambiente (HSSE),
aplicáveis à totalidade da companhia, resumem os requisitos de
cumprimento dessa meta.
• Normas de segurança dos processos e segurança rodoviária
estabelecem uma abordagem uniforme, que abrangem a totalidade
da companhia e nos permitem veriﬁcar a conformidade.
• As normas se aplicam a todas as operações sob nosso controle e à
totalidade do pessoal e dos contratados dessas operações. Esperamos
que as operações que não controlamos – e os fornecedores –
apliquem as mesmas normas, ou normas equivalentes.
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www.shell.com/nigeria

A Nigéria tem um imenso potencial não explorado para ajudar a
satisfazer as crescentes necessidades energéticas tanto do próprio país
quanto do mundo, bem como para empregar suas receitas de energia na
redução da pobreza. Estamos decididos a ajudar.

Os desaﬁos que a Nigéria enfrenta são bem conhecidos: pobreza disseminada,
uma luta constante contra a corrupção e a negligência, e o crescimento do crime
organizado e das milícias armadas no delta do Níger, alimentado pelo furto de
óleo cru em larga escala, problema que desde o início de 2006 tornou insegura a
produção em grandes áreas da região.
EMPENHADOS EM AJUDAR
A Shell é investidor importante na Nigéria há mais de 50 anos e continua
decidida a ﬁcar. Estamos empenhados em ajudar o país a atingir suas metas
ambiciosas de aumento da produção de energia, satisfação da demanda interna de
energia e diversiﬁcação da economia. Precisamos fazê-lo de maneiras que
mantenham seguras as pessoas que trabalham para nós e que façam sentido, do
ponto de vista comercial, para nossos acionistas.
Continuamos também profundamente empenhados em apoiar os esforços do
governo no sentido de levar paz e prosperidade ao delta do Niger. Isto começa
pela geração de receitas de petróleo e gás – pagamos US$1,6 bilhão (parcela da

Shell) ao governo em 2007, em impostos e royalties gerados pelas operações da
Shell. Em terra, na região do delta, o governo recebeu 95% do lucro de cada
barril de equivalente de petróleo e gás produzido pela joint venture SPDC, com
base nos preços médios do petróleo do ano passado.
Trabalhamos em estreita colaboração com a Comissão de Desenvolvimento do
Delta do Niger (NDDC), uma comissão do governo, para a qual as operações da
Shell contribuíram com mais de US$110 milhões em 2007 (parcela da Shell
US$44 milhões). Estamos também ajudando o governo a formar a capacidade das
instituições públicas do país para utilizar eﬁcientemente essas receitas de petróleo
e gás para ﬁns de desenvolvimento, como por exemplo através do apoio decisivo à
Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas na Nigéria, e também
recorrendo ao relacionamento que mantemos com especialistas internacionais em
desenvolvimento. As operações dirigidas pela Shell proporcionam também
programas próprios de desenvolvimento comunitário no delta, no que são gastos
outros US$68 milhões (parcela da Shell US$20 milhões). Esforçamo-nos para
recorrer a contratados e fornecedores locais que disseminem a aﬂuência
econômica sem incrementar o conﬂito. Em 2007 as operações dirigidas pela Shell
concederam contratos no valor de quase um bilhão de dólares a empresas
nigerianas. Estamos fornecendo suporte logístico às forças de segurança do
governo que procuram restabelecer a lei e a ordem no delta, além de lhes
proporcionar treinamento para ajudá-las a evitar violações dos direitos humanos
(ver a página 31).

A Nigéria produz % do petróleo mundial e ainda tem vastos campos
não desenvolvidos. A produção de energia, que se concentra no e ao
largo do delta do Niger, responde por 0% da receita do governo.
A Nigéria é o país mais populoso da África e metade de sua população
vive com menos de US$ por dia.

ESQUEMA DE TREINAMENTO PARA JOVENS
PATROCINADO PELA JOINT VENTURE SPDC
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CONDIÇÕES DIFÍCEIS
A situação da segurança no delta permaneceu grave em 2007. Quarenta e sete
funcionários e contratados foram raptados pelos militantes, mas felizmente todos
foram libertados ilesos. Por outro lado, dois outros foram mortos em ataques e
um terceiro perdeu a vida em conseqüência do incêndio provocado por marginais
durante o roubo de petróleo de um oleoduto. As operações da maioria das
instalações em terra situadas no delta ocidental permaneceram suspensas em
função das ameaças à segurança, enquanto as operações no leste prosseguiram
durante todo o ano em circunstâncias difíceis, o que limitou nosso acesso a tais
instalações para ﬁns de manutenção de rotina ou reparo de danos decorrentes
de sabotagem.
Somaram-se a essas diﬁculdades os problemas de ﬁnanciamento da joint venture
dirigida pela SPDC. Os parceiros provêm ﬁnanciamento com base na respectiva
parcela de propriedade. Como a companhia petrolífera nacional detém 55%, a
joint venture depende do orçamento e das prioridades do governo e o resultado
foi um subﬁnanciamento considerável e uma insuﬁciência orçamentária
especialmente severa em 2007.

ajudar as comunidades locais a executar os projetos de maneira eﬁciente. Os
GMOUs representam um nítido passo à frente; antes a SPDC negociava centenas
de projetos comunitários individuais povoado por povoado, sempre que precisava
de acesso a um oleoduto ou estação de ﬂuxo, o que acarretava demandas
especíﬁcas e um cumprimento deﬁciente.
A implementação de um maior número dos GMOUs que a SPDC assinou em
2006 e 2007 é uma prioridade evidente, a despeito das limitações de
ﬁnanciamento e pessoal. A SPDC prossegue em seu trabalho com o Programa
de Desenvolvimento da ONU, Africare e USAID para apoio a programas de
saúde e desenvolvimento agrícola; além disso, levou adiante a eletriﬁcação, a
construção de estradas e os projetos de micro-crédito no delta em estreita
coordenação com a NDDC.

DESEMPENHO AMBIENTAL
Devido a isso, o progresso dos esforços de longo prazo para melhorar o
desempenho ambiental tornou-se mais lento. Nosso empenho em pôr ﬁm à
queima continua serve de exemplo. Não existe queima continua de gás natural
nas operações oﬀshore dirigidas pela Shell nem na instalação de GNL. E em
2006, quando a violência começou, a queima continua das operações dirigidas
pela SPDC em terra havia diminuído em mais de 30% em resultado de um
programa de investimento de US$3 bilhões em execução desde 2000 para instalar
equipamento destinado a capturar e utilizar o gás que antes era queimado. Não
pudemos concluir a instalação do equipamento de coleta de gás em 2007 devido
à ausência de ﬁnanciamento pelo parceiro na joint venture e à falta de acesso
seguro aos locais que ainda precisavam de equipamento. A redução da
queima em 2006 e 2007 deveu-se à suspensão da produção, mas continuamos
empenhados em pôr ﬁm à queima continua. Os reparos e trabalhos de construção
necessários serão reiniciados logo que tenhamos acesso seguro aos locais e um
ﬁnanciamento estável.
Como operador da joint venture, a SPDC continuou a limpar antigos derrames
de petróleo, tendo concluído em 2007 a limpeza de 61 de 74 locais importantes.
Dos treze restantes, em oito locais as comunidades recusaram acesso e o
trabalho prossegue nos outros cinco. Já em 2006 a SPDC havia reduzido
acentuadamente os derrames operacionais graças a melhor monitoramento e
manutenção dos oleodutos. O progresso perdeu o ímpeto em conseqüência das
crises de segurança e de ﬁnanciamento, de modo que em 2007 os derrames
operacionais em áreas às quais a joint venture teve acesso aumentaram pelo
segundo ano consecutivo.
Sempre que a SPDC foi forçada a se retirar devido à atual situação da segurança
das Instalações de produção foram totalmente fechadas a ﬁm de limitar o dano
decorrente de derrames causados por atos de sabotagem cometidos por marginais
e militantes.
UM MELHOR DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Os esforços para tornar mais eﬁcientes os programas de desenvolvimento
comunitário da SPDC tiveram algum sucesso, apesar das condições difíceis. Em
2007 os dois primeiros Memorandos Globais de Entendimento (GMOUs)
ﬁrmados com comunidades vizinhas às instalações da joint venture começaram a
executar seus primeiros projetos. Os GMOUs deﬁnem um plano estratégico de
desenvolvimento de cinco anos para um grupo de comunidades, alinhado aos
esforços da NDDC e do governo, e em seguida procura proporcionar
ﬁnanciamento estável. Eles dão às comunidades locais a estrutura necessária para
decidir como o dinheiro deve ser gasto e alinham o suporte de ONGs a ﬁm de

O QUE É?
As principais atividades da Shell se processam através de:
e Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd (SPDC):
• Opera a maior joint venture de petróleo e gás da Nigéria em nome dos
seguintes parceiros: a empresa estatal Nigerian National Petroleum
Corporation (55%), Shell (30%), Total (10%) e Agip (5%).
• Em plena operação, a joint venture produz cerca de 40% do petróleo do
país a partir de mais de mil poços em terra no delta do Niger, uma área
do tamanho da Inglaterra. Desde a primavera de 2006, cerca
de 50% de sua produção permaneceram suspensos devido a ataques às
instalações e seqüestros.

Shell Nigeria Exploration & Production Company Ltd (SNEPCO):
• Opera e detém uma parcela de 55% do campo de petróleo oﬀshore de
Bonga, o primeiro projeto em águas profundas da Nigéria, bem como
outros campos.
Nigeria Liqueﬁed Natural Gas Company Ltd (NLNG):
• Joint venture (Shell 26%) que produz 8% do GNL do mundo a partir do
gás natural produzido pela Shell e outros no delta e oﬀshore.
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• Nosso trabalho com comunidades
www.shell.com/society

Nossa meta é sermos um bom vizinho nas comunidades em que
operamos. Isto significa não só operar nossas instalações de forma limpa
e segura, como também trabalhar com a população local, ajudando-a
a se beneficiar das nossas atividades.

A conquista da conﬁança dos vizinhos começa pela atenção aos diferentes pontos
de vista existentes no âmbito de uma comunidade. Costumamos recorrer a
contribuições de painéis comunitários, visitas às instalações, pesquisas e governos
locais a ﬁm de compreender em que consistem os impactos que causamos e o que
tem mais importância para a comunidade. Em seguida procuramos trabalhar em
estreita colaboração com as comunidades para atenuar os impactos negativos de
nossas operações e gerar benefícios econômicos locais através de nossas
atividades comerciais e investimentos sociais. Abordamos o trabalho junto
a nossos vizinhos mantendo um enfoque estruturado que vigora na totalidade
da companhia.
Nossas principais reﬁnarias, instalações químicas e operações de upstream cujos
impactos sociais são potencialmente altos adotaram planos de performance social.
A implementação desses planos requer recursos que nos permitam identiﬁcar e
trabalhar com os respectivos stakeholders locais, bem como avaliar e gerir os
impactos sobre a comunidade de forma sistemática. Nas principais reﬁnarias e
instalações químicas nossos consultores globais de performance social revêm a
implementação desses planos a cada três anos.

Na reﬁnaria de Geelong, por exemplo, foi feita uma revisão em 2007 a ﬁm de
veriﬁcar o progresso alcançado na implementação do plano de performance
social. A revisão constatou melhoras signiﬁcativas na qualidade do engajamento
da comunidade e o fato de que a conﬁança dos vizinhos estava sendo
reconquistada. Recomendou que o próximo plano se concentre na tarefa de lidar
com as questões com que a comunidade se defrontará no futuro.
No ano passado intensiﬁcamos os esforços do negócio de distribuição, responsável
pelas instalações de armazenamento, oleodutos e caminhões que entregam os
produtos Shell a clientes do mundo inteiro. Esse negócio tem instalações de
dimensões menores, depósitos ou armazéns em vez de reﬁnarias ou plataformas de
produção, de modo que adaptamos nossas revisões de performance social
conforme tais locais.
A prioridade agora em toda a Shell é aprimorar as habilidades de engajamento do
pessoal e aprofundar seu compromisso com a performance social, especialmente
entre as equipes que estão desenvolvendo novos projetos importantes. Como
ajuda nessa tarefa nossos assessores de desempenho, trabalhando com peritos
externos, proporcionam coaching e suporte às equipes. As habilidades de
performance social fazem parte dos programas de treinamento da liderança e do
currículo de nossas Academias Comercial e de Projetos. Acham-se em
desenvolvimento programas de treinamento especíﬁcos para os executivos
encarregados da tomada de decisões sobre novos projetos do upstream em seus
estágios mais iniciais.

O projeto de gás natural de Corrib ilustra a importância – e às vezes a
diﬁculdade – de se obter acordo para novos projetos energéticos. O sucesso
depende de uma consulta genuína e da provisão de benefícios tangíveis para a
comunidade local, bem como para o país.
Em 2006, concordamos em alterar a rota original da tubulação em terra com
base na recomendação de um mediador designado pelo governo, devido a
preocupações de que o gasoduto passava perto demais de algumas residências.
Empenhamo-nos em selecionar a nova rota de forma transparente, baseandonos em consulta minuciosa e genuína. A RPS, ﬁrma independente de
consultoria ambiental e de planejamento, geriu o processo.
VISITAS DA COMUNIDADE AO PROJETO
DE GÁS NATURAL DE CORRIB

CORRIB, IRLANDA

O que é?
• Um projeto que traz gás natural de um ponto situado a 0 km
da costa ocidental da Irlanda para processamento e inclusão na
grade nacional.
• Supriremos até 0% das necessidades de gás natural do país no pico
da produção.
• Contribuiremos com o que foi calculado em US$, bilhões para o
produto interno bruto da Irlanda.
• County Mayo terá o benefício de US$ milhões durante a
construção.
• Quatro poços oﬀshore foram perfurados até o ﬁnal de 00 e a
construção do terminal de gás em terra está bastante adiantada.
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Em 2007, a RPS apresentou oito possíveis opções de rota a grupos
comunitários, proprietários de terras e reguladores para discussão pública. Com
base nas contribuições dos mesmos e em uma avaliação técnica, foram
selecionadas inicialmente três rotas e acrescentadas duas novas possibilidades. A
partir dessa lista a RPS recomendou a rota que, em sua opinião, melhor
equilibrava as necessidades da comunidade, do ambiente e do projeto.
Apresentamos um pedido de autorização formal para a rota em abril de 2008,
incluindo uma Declaração de Impacto Ambiental conforme requer a União
Européia e a legislação irlandesa. Teve início então o processo de consulta
oﬁcial do governo, que irá considerar as opiniões de todas as partes interessadas
antes de chegar a uma decisão ﬁnal.
Constatamos com satisfação que a economia local está se beneﬁciando do
projeto. Mais de 650 pessoas, a maioria residentes de County Mayo, estão
trabalhando no local atualmente e 130 empregos permanentes serão criados em
resultado da operação do terminal. Doze cidades serão abastecidas com o gás
do projeto. Está sendo estabelecido um importante fundo de desenvolvimento
comunitário que será mantido a partir de 2008 e durante todo o tempo de vida
do projeto Corrib. Além disso, em 2007 nós investimos mais de US$680.000
em projetos comunitários e educacionais que correspondem a nossos critérios,
ou seja, são sustentáveis, locais e inclusivos.

STEVE FITZGIBBONS
PREFEITO DA CIDADE DE PORT ARTHUR

TREINAMENTO COM SUPORTE PARA
ADULTOS NA REFINARIA DE PORT ARTHUR

REFINARIA DE MOTIVA, PORT ARTHUR, EUA

O que é?
• Uma reﬁnaria de óleo cru que em 00 recebeu aprovação para
duplicar a capacidade para cerca de 00.000 barris diários.
• Após a expansão será uma das maiores reﬁnarias do mundo,
produzindo gasolina suﬁciente para abastecer mais de um milhão
de carros por dia.
• Espera-se que a expansão venha a gerar US$ bilhões em novo
desenvolvimento econômico no sudeste do Texas.
• A expansão criará em torno de .00 empregos na construção e,
uma vez concluída, aproximadamente 00 empregos permanentes
para pessoal em tempo integral.
• De propriedade de e operada pela Motiva Enterprises, uma joint
venture 0-0 com a Saudi Aramco.

Anunciada em 2007, a expansão da reﬁnaria de Motiva Port Arthur equivale à
construção de uma importante reﬁnaria moderna. O projeto representa uma
grande oportunidade para essa comunidade em desvantagem econômica e
Motiva está trabalhando com aﬁnco para garantir os benefícios para a
vizinhança e o ambiente.
A expansão fará uso da mais moderna tecnologia de reﬁno e substituirá alguns
dos sistemas existentes, reduzindo várias emissões da instalação para o ar. A
descarga de óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, por exemplo,
terá uma redução anual superior a 270 toneladas, mesmo quando a produção
da reﬁnaria for duplicada. O trabalho é parte de um plano ambiental de longo
prazo e se fundamenta nos milhões de dólares que foram investidos no controle

“A escolha de Port Arthur como local da grande expansão
da Motiva é, em minha opinião, o evento mais importante
e positivo para o futuro da cidade que presenciei nos
meus doze anos no cargo de administrador. A expansão
inclui esforços ambientais e de segurança, levando
adiante o progresso alcançado pela reﬁnaria nos
últimos anos. Além disso, a Motiva assumiu a liderança
na ajuda à preparação dos residentes e negócios da
cidade para as oportunidades econômicas geradas
pelo projeto, por meio da criação da Motiva Academy,
do patrocínio de iniciativas locais voltadas para
o desenvolvimento da força de trabalho, de fóruns
de contratados e outras formas de treinamento”.

da poluição no correr da última década, investimentos que agora estão
demonstrando resultados evidentes. Em 2007, por exemplo, a reﬁnaria
queimou com uma freqüência 78% inferior à de 2003.
Motiva tem trabalhado com a cidade, escolas e universidades, grupos de
interesses e organizações de emprego locais no recrutamento e treinamento de
pessoal qualiﬁcado para o pleno aproveitamento das oportunidades de
trabalho apresentadas pela expansão. Numerosos subempreiteiros locais já
foram contratados para o projeto e o esforço principal de recrutamento terá
início em 2008.
O enfrentamento das causas de problemas sociais locais, como o desemprego e
a falta de acesso à assistência à saúde, é tarefa que requer tempo e a cooperação
de toda a comunidade. A ﬁm de facilitá-la, a Motiva está doando US$2
milhões para a criação do Fundo das Comunidades de Port Arthur, que
proporcionará suporte a projetos de revitalização da área próxima ao perímetro
da reﬁnaria e será supervisionado por um comitê integrado por representantes
de todas as esferas da comunidade.
Esses esforços se baseiam no grande trabalho feito junto à comunidade durante
os últimos cinco anos. Desde 2002, a reﬁnaria tem uma equipe de cinco
coordenadores ambientais que fornecem informações aos vizinhos sobre as
atividades da reﬁnaria e permanecem disponíveis 24 horas por dia para
responder às preocupações e interesses dos mesmos. Um painel de assessoria
comunitária, composto de 17 residentes, tem reuniões trimestrais para rever
os planos da reﬁnaria e apresentar comentários sobre seus programas
ambientais e sociais.
O apoio da comunidade ajudou muito na obtenção da aprovação regulatória
para a expansão de Port Arthur.

KEVIN HEGARTY
MEMBRO DO COMITÊ DE BOLSAS DE ESTUDO
DA CORRIB NATURAL GAS

“Após um período extremamente tenso, o projeto
de gás natural de Corrib parece ter-se acomodado
em águas mais tranqüilas. É provável que sempre
haja pessoas que se manterão em oposição por
motivos ideológicos, mas agora o projeto tem uma
aceitação maior na comunidade de Erris. A Shell fez
esforços importantes para convencer as pessoas de
que aplica altos padrões de segurança à construção
do terminal em Bellanaboy e que aplicará padrões
semelhantes à operação do mesmo. E o projeto
começou a render benefícios para a comunidade.
A longo prazo, o patrocínio de mais significativo
é o de concessão de bolsas de estudo,
que já tem ampla aceitação nas quatro escolas
secundárias locais”.

Os requisitos abrangem a totalidade da companhia e incluem:
• Avaliação de impacto ambiental, social e sobre a saúde anteriormente ao
desenvolvimento de todo novo projeto ou instalação importante, ou do
empreendimento de alterações de vulto naqueles já existentes.
• Planos de performance social nas principais reﬁnarias, instalações químicas
e operadores do upstream com potencial de alto impacto.
• Habilidades de performance social em programas de treinamento da
liderança e no currículo de nossas Academias Comercial e de Projetos.
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Encontrar maneiras pelas quais nossas operações possam contribuir para
o desenvolvimento e reduzir a pobreza nas comunidades em que
operamos é parte importante do nosso compromisso de contribuir para o
desenvolvimento sustentável.
DE PAGAMENTOS AO GOVERNO A BENEFÍCIOS SOCIAIS
Nossa indústria faz uma contribuição de vulto para as ﬁnanças dos governos. Em
2007 a Shell recolheu mais de US$79 bilhões em imposto de consumo e imposto
sobre vendas em nome dos governos. Além disso, pagamos aos governos mais de
US$19 bilhões em impostos corporativos e US$1,8 bilhão em royalties.
Em países produtores de energia esses royalties muitas vezes são a principal fonte
de receita do governo. Se bem administrados, tais fundos podem acarretar um
desenvolvimento econômico e social abrangente. Se mal administrados, o
dinheiro pode vir a estimular corrupção, desigualdade social e conﬂito. Embora a
responsabilidade pela transformação desses fundos em benefícios sociais caiba aos
governos, nós podemos ajudar.
Uma das maneiras de ajudar é a aderência a nossa política de tolerância zero
quanto a suborno e fraude (ver a página 32). Reconhecemos que temos a
responsabilidade de dar o bom exemplo de não alimentar uma cultura de
corrupção local ao solicitar propostas de trabalho a fornecedores locais ou
competir por contratos do governo. Outra maneira é o apoio aos esforços do
governo para enfrentar a corrupção no setor público. Somos partidários
entusiastas da Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI),
integrando seu conselho e apoiando programas nacionais no Azerbaijão,
Camarões, Gabão, Cazaquistão e Nigéria. A EITI requer que as companhias de
mineração e petróleo revelem ao público os pagamentos que fazem aos governos e
os incentiva a manter uma atitude aberta e responsável quanto ao destino desses
fundos. Em 2007, relatamos mais uma vez os pagamentos que ﬁzemos ao governo
da Nigéria em função de operações dirigidas pela Shell (ver a página 24).
Prevemos que a EITI continuará necessariamente a crescer, na medida em que
novos concorrentes buscam negócios na África e na Ásia.
COMPRAS E CONTRATOS LOCAIS
Recorrer a fornecedores locais para compras é um meio especialmente eﬁciente de
contribuir para o desenvolvimento nos lugares onde operamos. Trata-se de uma
contribuição direta para a economia local, que gera empregos e forma habilidades.
Promovemos ativamente a utilização de fornecedores e contratados locais e em
2007 aplicamos programas para tal ﬁm em quase 90% dos países de renda baixa a
média em que operamos. Treinamos companhias locais a ﬁm de ajudá-las a
corresponder aos nossos padrões – inclusive aqueles de natureza ambiental e social
– para que possam competir com êxito pela obtenção de contratos. Calcula-se que
tenhamos gasto em 2007 cerca de US$17 bilhões em bens e serviços de
companhias de propriedade local nesses países.
A contratação de pessoal local é outra contribuição importante e os governos,
reconhecendo esse fato, às vezes estabelecem requisitos para a contratação local.
Mas mesmo quando não o fazem, nós empreendemos um esforço consciente no
sentido de formar habilidades e empregar pessoal local. Menos de 7% do nosso
staﬀ são expatriados. Conseguimos tornar local a maior parte da força de trabalho
em muitas operações por meio de planejamento inicial e treinamento, até mesmo
em locais que a princípio careciam das habilidades técnicas e comerciais, bem
como do grande número de trabalhadores necessário. No terminal de GNL de
Hazira, na Índia (parcela da Shell 74%), por exemplo, que entrou em operação
em 2005, os cerca de cem cargos da instalação, inclusive o de gerente geral,
estavam ocupados por cidadãos indianos no ﬁnal de 2007.
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INVESTIMENTO SOCIAL
O suporte a projetos de desenvolvimento comunitário é ainda outra contribuição
que fazemos ao desenvolvimento local. Embora esse tipo de trabalho tenda a
atrair muita atenção, seu impacto é consideravelmente menor do que o impacto
ﬁnanceiro de nossos produtos e operações. A estratégia que aplicamos consiste
em concentrar o suporte em projetos que lidem com questões diretamente
vinculadas ao nosso negócio, que dêem ao pessoal local o controle sobre a forma
pela qual o projeto é concebido e executado e, sempre que possível, que recorram
à expertise de organizações não governamentais (ONGs) e grupos comunitários.
Em 2007, investimos por volta de US$170 milhões em atividades de
investimento social.
METAS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO
A ONU estabeleceu em 2000 suas Metas de Desenvolvimento do Milênio
(MDGs) para 2015, oito alvos que incluem reduzir à metade a pobreza extrema
e garantir a sustentabilidade ambiental.
A Shell continua a apoiar as metas do milênio. Nossa maior contribuição até o
momento tem sido a provisão da energia moderna necessária ao desenvolvimento
econômico e social. Fornecer eletricidade a quase 1,6 bilhão de pessoas que
atualmente vive sem ela é particularmente importante. Por intermédio de nossas
operações, geramos empregos locais, contratos e receita para governos em metade
dos 50 países mais pobres do mundo. Ajudamos também através de nossos
programas de investimento social, que incluem o combate à malária nas áreas
próximas de nossas operações e medidas relativas a HIV/AIDS para empregados,
suas famílias e comunidades (ver a página 29).

NOSSA CONTRIBUIÇÃO NA REGIÃO ÁSIA-PACÍFICO

US$1,1 bilhão pago em salários
22.000 empregados
US$4,9 bilhões gastos com companhias locais
US$8

bilhões pagos em impostos corporativos,
impostos sobre vendas e royalties a governos
da região Ásia-Pacíﬁco

US$23 milhões doados por intermédio
de investimento social

DR. BABATUNDE FAKUNLE
DIRETOR CORPORATIVO DE SAÚDE COMUNITÁRIA,
THE SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT
COMPANY DA NIGÉRIA
FUNCIONÁRIOS DA SHELL FAZENDO INSCRIÇÃO PARA
UMA SESSÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE HIV/AIDS

EDUCAÇÃO SOBRE HIV/AIDS NA NIGÉRIA
“Existem na Nigéria quase três milhões de pessoas com HIV/AIDS, cerca
de % da população. Além da trágica perda de vidas, a AIDS exerce
também um impacto considerável sobre nosso desenvolvimento econômico
em um país que já padece de grande pobreza. As pessoas contaminadas
com HIV estão, em sua maioria, em idade de emprego. O desenvolvimento
ﬁca prejudicado à medida que aumenta o número de órfãos e diminui a
disponibilidade de pessoas para assumir empregos essenciais.
Tenho orgulho da maneira pela qual a Shell vem contribuindo para a luta
contra a doença no delta do Niger Delta desde 00. Trabalhando junto
com o programa de HIV/AIDS da Shell, que abrange toda a companhia,
estamos ajudando funcionários, contratados e a comunidade local a
prevenir a contaminação e gerir suas conseqüências por meio de iniciativas
postas em prática em colaboração com diversas ONGs.
Eventos que incentivam a prevenção de HIV/AIDS são organizados nas
dependências da Shell a ﬁm de facilitar o comparecimento de funcionários

contratados, e suas famílias. O pessoal e os contratados têm acesso a
aconselhamento e testes gratuitos de HIV. Em 00 mais de .000
funcionários e suas famílias foram testados e receberam aconselhamento.
Mais de 0% das mulheres grávidas (funcionárias da Shell ou parceiras de
funcionários) que foram tratadas em hospitais da Shell em 00
concordaram em fazer teste de HIV. Aquelas que tiveram resultado positivo
foram tratadas com sucesso para impedir a transmissão do vírus da mãe para
a criança. Além disso pagamos tratamento anti-retroviral e assistência a
funcionários e dependentes que vivem com HIV/AIDS.
Em 00 nós gastamos US$, milhão em testes e aconselhamento sobre
HIV/AIDS em comunidades rurais do delta e treinamos 0 funcionários
locais na provisão de instrução sobre a doença a seus vizinhos. Esse
programa serve de ponto de partida para o aprimoramento dos sistemas
e da infra-estrutura de assistência à saúde na região. Parece-me que é a coisa
certa a fazer”.

FUNDAÇÃO SHELL. PROJETO PATROCINADO
ASPIRE, QUÊNIA

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS PARA A POBREZA
“Trata-se de um momento emocionante para a Fundação Shell. O enfoque
‘baseado no empreendimento’ com que abordamos os desafios do
desenvolvimento global está sendo apreendido e aplicado nas esferas dos negócios
e da filantropia.
Acreditamos que as companhias multinacionais têm um potencial imenso,
mas em sua maior parte ainda inexplorado, para utilizar o know-how dos
negócios no enfrentamento de problemas globais, em vez de apenas os recursos
financeiros. Recorremos ao relacionamento com a Shell para aplicar essa idéia,
sempre que possível, utilizando a força da marca, dos conhecimentos e da infraestrutura da Shell como complemento no cumprimento das finalidades da
fundação. A Fundação aplica raciocínio comercial à elaboração de soluções para
desafios relativos ao ambiente e à pobreza que tradicionalmente caberiam a
ONGs, governos ou organizações internacionais. Fazemos isso porque
acreditamos que um número excessivamente alto de atividades destinadas a
ajudar o mundo em desenvolvimento depende do próximo cheque de auxílio,
que muitas vezes não chega. Nossa esperança é encontrar soluções comerciais para
problemas específicos de pobreza que dentro de poucos anos tenham condições
de se autofinanciar e possam ser reproduzidas facilmente por outros de forma
a se disseminarem.
Até o final de 2007, nossos fundos ASPIRE haviam comprometido mais de
US$100 milhões para investimento em empreendedores africanos, o que significa
que o fundo dobrou de tamanho em um ano. Esses fundos geram empregos
muito necessários e crescimento econômico por meio do suporte a pequenas e
médias empresas muitas vezes insuficientemente atendidas pelos bancos africanos
locais. Nosso programa EMBARQ, cujo objetivo é reduzir a congestão do trânsito

e a poluição do ar nas maiores cidades do mundo em desenvolvimento, expandiuse rapidamente. Na Cidade do México o inovador corredor de 20 quilômetros
para ônibus que ajudamos a implementar transporta mais de 260 mil pessoas por
dia. Em 2007, o prefeito da cidade assumiu o compromisso de criar outros dez
corredores semelhantes. Várias outras cidades mexicanas e brasileiras, bem como
Istambul, na Turquia, estão interessadas em reproduzir o esquema.
Como parte do nosso programa Trading UP, que abre mercados a produtores do
mundo em desenvolvimento, em 2007 nós ajudamos produtores a vender seu
850.000o buquê de flores fynbos da África do Sul através de lojas pertencentes à
cadeia varejista britânica Marks & Spencer. Isto criou 135 novos empregos em
comunidades carentes e contribuiu para proteger e restaurar 30.000 hectares de
terra sensível.
Demos passos decisivos rumo à concretização da nossa visão, que é testemunhar o
enfrentamento bem-sucedido de desafios de desenvolvimento global por meio da
aplicação disseminada de raciocínio e abordagens de negócio. Fiquem atentos às
conquistas de 2008”.

KURT HOFFMAN
DIRETOR, FUNDAÇÃO SHELL

A Fundação Shell foi estabelecida em 2000 com uma doação de US$250 milhões da
Shell. É uma organização independente, sem fins lucrativos, registrada no Reino Unido,
que empreende projetos em todo o mundo.
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Ferramentas, diretrizes e treinamento em direitos humanos
www.shell.com/humanrights

O apoio aos direitos humanos fundamentais faz parte dos Princípios
Empresariais Gerais da Shell e é um elemento essencial da forma pela
qual operamos.

Acreditamos que as companhias podem e devem desempenhar um papel
construtivo na defesa e promoção dos direitos humanos, tanto de maneiras
práticas, diretamente relacionadas a suas atividades comerciais, quanto através
do encorajamento e ajuda aos governos para que melhorem seus respectivos
históricos de direitos humanos.
QUAL É O PAPEL DOS NEGÓCIOS?
A linha divisória entre as responsabilidades das companhias e aquelas que
cabem aos governos não é nada clara. Existe uma confusão especial quanto ao
papel das companhias que operam em países cujos governos não cumprem ou
não têm condições de cumprir suas obrigações de direitos humanos.
John Ruggie, representante especial das Nações Unidas para direitos humanos
e companhias transnacionais, definiu o problema com clareza: “Onde os
governos carecem de capacidade ou abdicam de suas obrigações, a importância
da esfera corporativa aumenta em função dessa carência e não devido a
qualquer base de integridade”.
Participamos do processo de consulta de Ruggie no correr de 2007 e apoiamos
a iniciativa da ONU que ele está liderando com a finalidade de determinar os
limites da responsabilidade. Recebemos positivamente seu relatório final,
publicado em abril de 2008, pela ajuda ao esclarecimento e a orientação
prática que proporciona.

Desde 000 usamos este diagrama como
ajuda na deﬁnição do papel que nos
compete segundo a Declaração Universal
dos Direitos Humanos das Nações Unidas.

GESTÃO DE RISCOS LOCAIS
A busca de petróleo e gás pode levar as companhias de energia a lugares cujo
histórico de direitos humanos é insatisfatório, o que, evidentemente, apresenta
dificuldades e requer cuidadosas escolhas. A recusa a operar permite o acesso
de concorrentes menos íntegros; a permanência em tais países expõe a
companhia ao risco de ser vista como cúmplice nas práticas do governo. Nossa
abordagem é decidida caso a caso, com base na capacidade que temos de
seguir nossos Princípios Empresariais.
Avaliamos os riscos de direitos humanos enfrentados por nossos projetos e
operações usando ferramentas desenvolvidas pelo Instituto Dinamarquês de
Direitos Humanos. Uma dessas ferramentas compara as leis e práticas locais à
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana e a outros 80 tratados
internacionais. Nos casos em que riscos são identificados, nós desenvolvemos
planos de ação para evitar a violação de diretos nessas áreas. Outra ferramenta
verifica se nossa companhia está em conformidade com as leis e regulações
locais. No Brasil, por exemplo, as ferramentas destacaram iniciativas para nos
permitir cumprir o compromisso de sermos um empregador com igualdade de
oportunidades e satisfazer os requisitos do governo no sentido de que pelo
menos 5% da força de trabalho de uma companhia sejam compostos de
deficientes. Em resultado disso a Shell Brasil introduziu novos programas
destinados a incentivar a contratação de pessoas deficientes, o que incluiu a
promoção do treinamento profissional dessas pessoas com a ajuda de
organizações não governamentais (ONGs) com atuação nessa área.
Em 2007 passamos a trabalhar em colaboração mais estreita com a
International Alert, uma ONG especializada na promoção da paz, com o
propósito de reduzir a chance de que nossas políticas e práticas de negócios
venham involuntariamente a criar ou agravar situações de conflito. A partir de
2008, especialistas da International Alert estarão trabalhando com nossos
funcionários em campo em alguns locais sensíveis e desenvolvendo
treinamento de prevenção de conflito para adoção mais ampla na Shell.

Empregados: responsabilidade direta por questões tais como direitos
trabalhistas, condições de trabalho e ausência de discriminação.

Fornecedores e contratados: influência significativa através do
estabelecimento de padrões, triagem e treinamento para pessoal de
segurança, contratação local e tratamento respeitoso de cidadãos.

Comunidades: ajuda em nível local para questões como os padrões
aplicados à relocação de pessoas, respeito à identidade cultural, incentivo
ao acesso à educação e gerenciamento de impactos negativos sobre a saúde
oriundos de nossas instalações.

Governos nacionais: suporte aos esforços dos governos no sentido de
melhorar seu desempenho em direitos humanos, inclusive através da nossa
contribuição para o desenvolvimento econômico.

Esforços internacionais: ajuda por meio de suporte a iniciativas voluntárias
como o pacto Global, os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos
Humanos e as declarações da Organização Mundial do Trabalho.
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DIREITOS DOS EMPREGADOS
Estamos empenhados em respeitar os direitos de nossos empregados, em
conformidade com a Declaração sobre Direitos Humanos Fundamentais da
Organização Mundial do Trabalho, que abrange:
• O compromisso de não explorar crianças seja através do emprego direto ou
indiretamente por meio de joint ventures, contratados e fornecedores.
Segundo o questionário anual dos presidentes das diversas companhias
operacionais da Shell, em 2007 as companhias Shell mantinham
procedimentos destinados a impedir o trabalho infantil em suas operações em
99% dos países em que operamos.
• Trabalho forçado. Implantamos procedimentos nesse sentido em 99% dos
países em que operamos.
• Discriminação. Através da igualdade de oportunidades em contratação,
desenvolvimento de carreira, promoção, treinamento e recompensa, em
conformidade com as diretrizes do governo e respeitando, ao mesmo tempo,
as práticas locais.
• Liberdade de associação. Os empregados podem inscrever-se em sindicatos
sempre que a lei nacional o permita.
Além da proteção aos direitos trabalhistas de nossos empregados, procuramos
também criar um local de trabalho gratiﬁcante e desaﬁador, que estimule as
pessoas a aproveitarem ao máximo seus talentos e lhes proporcione condições de
trabalho com ﬂexibilidade suﬁciente para atender a suas necessidades individuais.
Como parte do processo de concessão de contratos da Shell, veriﬁcamos se os
contratados em potencial têm condições de manter nossos padrões, o que inclui o
respeito aos direitos humanos. Em 2007, por exemplo, as companhias Shell em
98% dos países em que operamos mantiveram o requisito de que seus contratados
tivessem um procedimento destinado a impedir o trabalho infantil, segundo o
questionário anual interno dos presidentes das diversas companhias operacionais
Shell. Também no ano passado estabelecemos nos novos contratos o requisito de
que todos os contratados seguissem nosso Código de Conduta, que determina,
entre outras coisas, nossas normas para a criação de um local de trabalho com
igualdade de oportunidades, onde o pessoal não esteja sujeito a assédio.
SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS
Nossas normas de segurança, que abrangem toda a companhia, deﬁnem a
maneira pela qual protegemos nosso pessoal e nossos ativos, ao mesmo tempo que
respeitamos os direitos dos demais, inclusive das comunidades locais. Por
exemplo, a segurança armada somente é permitida quando a lei exige ou quando
não existe nenhum outro meio aceitável para lidar com os riscos. As normas
estabelecem diretrizes rigorosas sobre o uso da força.
Em 2007 recorremos à segurança armada em cerca de 15% dos países
em que operamos, em dois terços das ocasiões por meio de empresas de
segurança que contratamos. No ano passado conseguimos reduzir
gradativamente o uso de guardas armados em todos os nossos postos de serviço
das Filipinas graças à melhora das condições de segurança, como por exemplo
através de melhor iluminação e mudanças na maneira pela qual guardamos o
dinheiro nos postos.
Reforçamos nossos padrões de segurança em 2007 de forma a estabelecer
expectativas mais claras e especíﬁcas para nossas operações em todo o mundo e
incluir os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos, que
foram desenvolvidos por ONGs, governos e companhias como orientação para
as empresas que operam nas indústrias extrativas, como a do petróleo e do gás,
e em mineração.
A versão revista dos nossos padrões de segurança requer que todas as operações
procedam à gestão de seus riscos de segurança da mesma maneira, com base em
uma avaliação de risco padronizada, que deve ser revista anualmente. A avaliação
cobre uma série de aspectos destacados nos Princípios Voluntários, como a

UCHE OFILI (À ESQUERDA) EM TREINAMENTO
NA CLEEN FOUNDATION

TREINAMENTO EM SEGURANÇA E DIREITOS
HUMANOS NA NIGÉRIA
“Eu supervisiono a segurança de um projeto de petróleo e gás da Shell no
Estado de Bayelsa, na Nigéria. O projeto está situado em uma área
perigosa, sujeita a milícias, seqüestros de pessoas e veículos, e agitação na
comunidade. Essas questões acarretaram o fechamento do local em várias
ocasiões, em prol da segurança do pessoal. Trabalhar sob tais condições de
tensão signiﬁca que nós, como segurança, precisamos saber como lidar
com os riscos de maneira segura e responsável.
Em 00 participei de uma sessão de treinamento de três dias sobre
direitos humanos, organizada pela Shell e ministrada pela CLEEN
Foundation, uma importante ONG nigeriana. O evento não só me fez
lembrar o quanto é importante que as comunidades locais tenham seus
direitos humanos respeitados em todas as ocasiões, como também me
ensinou que é importante compreender as causas dos atos de um
manifestante ou militante para saber como reagir adequadamente ao risco
que ele representa para nossa instalação. Seria útil ter mais cursos como
este, explicando como os Princípios Voluntários se aplicam às operações
da Shell. E também cursos de reciclagem, para manter meu pessoal
atualizado sobre solução de conﬂitos”.
UCHE OFILI
SUPERVISOR DE SEGURANÇA
THE SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY DA NIGÉRIA

veriﬁcação dos antecedentes do pessoal de segurança para garantir que não
tenham histórico de abuso de direitos humanos e que foram treinados na
aplicação de tais princípios.
Temos o requisito que a totalidade do nosso pessoal de segurança do mundo
inteiro, cerca de 300 pessoas, siga um programa de treinamento padronizado, que
avalia se eles têm as habilidades necessárias ao cumprimento de suas obrigações.
Reforçamos os requisitos de inclusão essencial em nossos contratos com ﬁrmas de
segurança privadas, baseados nos Princípios Voluntários e expressando com maior
clareza o fato de que os contratados precisam investigar prontamente quaisquer
acusações de violação de direitos humanos e tomar medidas disciplinares sempre
que necessário. Agora recorremos aos Princípios Voluntários também quando
trabalhamos com as forças de segurança dos governos.
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Nosso trabalho com funcionários e parceiros sobre integridade comercial
• Código de Conduta da Shell – disponível para download em 13 idiomas
www.shell.com/integrity

Há mais de 30 anos os Princípios Empresariais Gerais da Shell definem
quem somos e como nos comportamos. Esperamos que continuem a nos
orientar também nos próximos 50 anos, enquanto ajudamos a construir
um futuro energético responsável. O Código de Conduta dá aos nossos
funcionários uma orientação mais detalhada sobre o comportamento
requerido pelos Princípios Empresariais.
COMPORTAMENTO ÍNTEGRO
No âmago de nossos Princípios Empresariais estão três valores centrais:
honestidade, integridade e respeito pelas pessoas. A integridade comercial tem, na
prática, um signiﬁcado muito claro e simples: tolerância zero a suborno e fraude,
inclusive pagamentos para facilitação. Os casos de suborno e fraude são relatados
ao Comitê de Auditoria do Conselho da Royal Dutch Shell plc. Em 2007 foram
relatados 112 casos de violação, em resultado dos quais encerramos nosso
relacionamento com 151 funcionários e contratados.
CONTRATADOS
Esperamos que os contratados cumpram nossos Princípios Empresariais, ou seu
equivalente, o que inclui nossa política de HSE, em todos os aspectos do trabaho
que fazem conosco. Em muitos locais fornecemos treinamento para ajudá-los a
compreender e acatar tais princípios. Se não conseguem cumpri-los, somos
obrigados a rever o relacionamento. Em 2007 cancelamos 35 contratos devido à
falta de conformidade com nossos Princípios Empresariais, de acordo com o
questionário anual interno respondido pelos presidentes das diversas companhias
operacionais da Shell. Metade dos casos envolveu violações de nossas normas de
HSSE. Vários contratos foram cancelados na Índia, Madagascar e EUA.
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LEIS DA CONCORRÊNCIA
Apoiamos a livre concorrência e procuramos negociar de maneira imparcial, ética
e de acordo com as leis da concorrência aplicáveis, que proíbem práticas como a
ﬁxação de preços. Como nosso Código de Conduta deixa bem claro nenhuma
violação das leis da concorrência será tolerada na Shell, mas lamentavelmente às
vezes ocorrem casos de violação. Em 2007 fomos multados em US$852,000 em
El Salvador por supostas práticas injustas de determinação de preços no varejo e
estamos interpondo recurso neste caso. Na Argentina foi rejeitado o recurso que
movemos contra uma multa de US$33,000 imposta em 1998 pela ﬁxação dos
preços do gás de petróleo liqüefeito.
AJUDANDO NOSSOS FUNCIONÁRIOS E PARCEIROS A VIVER
DE ACORDO COM NOSSOS PRINCÍPIOS
Desde 2005 mantemos um website e um helpline global para que os nossos
funcionários e os parceiros comerciais da Shell possam relatar conﬁdencialmente
suas preocupações e receber orientação sobre qualquer suspeita de infração
da lei ou de nossos Princípios Empresariais. helpline é administrad por um
especialista externo independente e está disponível 24 horas por dia, durante
todo o ano. Quase 40% do total de casos de suspeita de infração foram relatados
por meio d helpline em 2007. Os restantes 60% foram levados diretamente ao
conhecimento da gerência de linha ou dos departamentos de recursos humanos
por funcionários.
Proporcionamos treinamento online e face a face nas principais áreas, inclusive
suborno e corrupção e conformidade com as leis da concorrência. Até o ﬁnal de
2007 quase 20 mil funcionários haviam se submetido a treinamento sobre as leis
da concorrência. Demos início também a um treinamento para ajudar nossos
funcionários a compreender o que o Código de Conduta (lançado em 2006)
exige de todos, o que incluiu a implantação de treinamento obrigatório online em
toda a companhia no decorrer de 2007, destinado a ajudar nossos funcionários a
pôr em prática nossos Princípios Empresariais. Fizeram parte do treinamento
vários cenários baseados na vida real, apresentados com a ﬁnalidade de
demonstrar dilemas com que os funcionários podem se defrontar no trabalho
diário e como lidar com eles.

CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
www.sakhalinenergy.com

PLATAFORMA PILTUN B, SAKHALIN

Grande parte de nossas atividades é realizada por meio de joint ventures
(JVs). O trabalho com parceiros divide o custo e os riscos, permite-nos
participar de maior número de projetos e, quando os parceiros são
companhias petrolíferas nacionais, ajuda-nos a obter acesso a recursos.
Mas quando tais joint ventures não estão sob nosso controle, precisamos
fazer uso da nossa influência como incentivo para que os projetos sejam
operados de forma responsável – tanto ambiental quanto socialmente.
JOINT VENTURES QUE CONTROLAMOS
Nas JVs sob nosso controle, temos o direito de decidir de que forma a companhia
é administrada - por exemplo, a maioria dos direitos a voto cabe a nós. Essas JVs
têm a obrigação de utilizar o sistema de Controle da Shell, que inclui nossos
Princípios Empresariais, o Código de Conduta e padrões que se aplicam à
totalidade da companhia, inclusive nossas normas de HSSE, ou padrões e
princípios materialmente equivalentes.
JOINT VENTURES QUE NÃO CONTROLAMOS
Nas JVs que não estão sob nosso controle incentivamos que o empreendimento
tenha um conjunto de princípios empresariais, um compromisso e uma política
de HSE equivalentes aos nossos. Mas não temos autoridade para estabelecer os
padrões especíﬁcos e, em lugar disto, incentivamos a JV a escolher um operador
que tenha valores semelhantes aos nossos. Compartilhamos melhores práticas
em gestão da segurança, questões ambientais e sociais, inclusive a criação de
cargos dedicados a HSSE e à performance social. Pedimos que seja feita uma
avaliação de impacto antes do início de qualquer trabalho signiﬁcativo relativo
ao projeto e também que a JV mantenha relacionamentos com importantes
stakeholders externos.
Se nossos requisitos não podem ser satisfeitos dentro de um prazo razoável, nós
revemos o relacionamento. A última ocasião em que nos retiramos de uma
JV em razão da incompatibilidade da mesma com nossos Princípios Empresariais
foi em 2003. Em conformidade com prática padrão da indústria, nosso
relatório público foca companhias e joint ventures em que temos participação
controladora ou em que somos o operador, pois nesses casos temos
responsabilidade direta e podemos determinar o desempenho. Em uns poucos
casos incluímos também dados de HSSE de empreendimentos aos quais
prestamos serviços operacionais, mas que não controlamos. Dados de companhias
que vendemos ou adquirimos durante o ano estão incluídos apenas relativamente
ao período em que detivemos o controle. Em alguns casos, incluímos dados do
ano inteiro sobre companhias em que o controle mudou de mãos no correr do
ano (como a Sakhalin Energy, por exemplo) porque os mesmos são necessários
para permitir uma comparação uniforme das tendências de desempenho em
nível da companhia.

SAKHALIN II
Sakhalin II é o mais complexo projeto de petróleo e gás natural
liqüefeito (GNL) em construção no momento e acrescentará % à
capacidade mundial de GNL – o suficiente para produzir eletricidade
para cerca de  milhões de lares.
Em abril de 00 o controle da JV encarregada da construção do
projeto, a Sakhalin Energy Investment Company Ltd
(Sakhalin Energy), passou da Shell para a Gazprom. Com este acordo,
a parcela da Shell na Sakhalin Energy foi reduzida de % para
,%, o que alterou o papel que desempenhamos no projeto. Dois
diretores executivos indicados pela Gazprom foram designados em
00 e no correr de 00 prosseguirá a transição dos funcionários da
Shell para funcionários indicados pela Gazprom em uma série de
altos cargos. Mas haverá também muita continuidade. A Shell
continua a prestar serviços técnicos ao projeto. O acordo operacional
em que a Sakhalin Energy se baseou antes da mudança de
propriedade – com todos os seus requisitos ambientais e sociais –
continua em vigor.
O apoio da Sakhalin Energy ao Plano das Minorias Nativas de
Sakhalin foi mantido. O objetivo do plano é mitigar possíveis impactos
do desenvolvimento de petróleo e gás sobre a vida e a subsistência da
população nativa e promover modos de vida tradicionais. Até o final de
00, noventa projetos haviam sido selecionados e financiados no
contexto do plano, cuja primeira fase durará até o final de 00. A
Sakhalin Energy proveu o financiamento (US$, milhão) e faz parte
dos grupos de supervisão encarregados de cuidar para que o plano seja
executado. O plano foi destacado pela The International Finance
Corporation, o ramo do Banco Mundial no setor privado, como um
modelo de “boa prática” internacional.
Nos últimos meses de 00 os esforços ambientais e sociais da Sakhalin
Energy foram reconhecidos pela empresa de consultoria AEA
Technology, atuando em nome de possíveis doadores para o projeto.
A AEA Technology concluiu que “os planos (…) da Sakhalin Energy
correspondem plenamente a uma grande maioria dos requisitos
segundo os quais o projeto foi avaliado e há exemplos laudáveis
de boa prática. Os aspectos de não conformidade com os requisitos
identificados na documentação ou são de natureza pouco
importante, ou a Sakhalin Energy já implantou planos para
solucioná-los”.
A Sakhalin Energy continuou a seguir a orientação de um painel de
assessoria de longo prazo, composto de peritos científicos
internacionais e estabelecido pela União Internacional pela
Conservação da Natureza (IUCN). O painel monitorará até 0 o
potencial impacto do projeto sobre as baleias cinzentas da região,
espécie seriamente ameaçada. O projeto implementou mudanças
importantes em resposta às recomendações do painel, tendo inclusive
reduzido os graus de velocidade e ruído das embarcações e reforçado
seu programa de resposta a derrames de petróleo. A AEA Technology
concluiu em 00 que: “Este suporte de longo prazo, prestado por um
painel independente de peritos de renome mundial, é altamente
louvável e tem potencial para desempenhar um papel importante na
proteção dessa população [de baleias]”.
No início de 00 a Sakhalin Energy retirou os pedidos de empréstimo
que apresentara a agências de crédito para a exportação dos governos
britânico e norte-americano devido à possibilidade de que tais agências
não tivessem condições de chegar a uma decisão antes de meados de
00, quando a Sakhalin Energy deseja ver concluído o financiamento
do projeto.
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O desenvolvimento sustentável está integrado a nossos padrões,
processos, controles e governança.
PADRÕES
Temos um sistema de controle única que descreve como a Shell é organizada e
administrada. Fazem parte do sistema os Princípios Empresariais Gerais da Shell,
o Código de Conduta e nossos padrões de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
(HSSE). O sistema de Controle da Shell se aplica a todas as companhias Shell e às
joint ventures que controlamos, embora na prática seja possível que concordemos
com a operação de uma joint venture de acordo com princípios e padrões
materialmente equivalentes.
Os Princípios Empresariais, que estabelecemos há mais de 30 anos, descrevem
nossos objetivos, valores centrais, responsabilidades e a maneira pela qual
negociamos. Ao adotá-los, assumimos o compromisso de contribuir para o
desenvolvimento sustentável e apoiar os direitos humanos fundamentais. Além
disso, eles nos proíbem o suborno, a fraude e o comportamento anticompetitivo.
O Código de Conduta, publicado em 2006, oferece aos funcionários instruções
minuciosas sobre como trabalhar de acordo com os Princípios Empresariais.
Nas companhias que controlamos, nossos padrões de HSSE incluem requisitos
relativos a biodiversidade, gestão de emissões de gases de efeito estufa, gestão
ambiental, gestão da saúde, segurança rodoviária e dos processos, bem como a
qualidade das embarcações.
Além disso, requeremos dos contratados uma gestão de HSSE em conformidade
com nossos padrões e esperamos que eles cumpram nossos Princípios
Empresariais, ou seu equivalente, sempre que trabalham para nós. Os
fornecedores e joint ventures que não controlamos são incentivados a adotar e
seguir princípios empresariais e padrões de HSSE de alto nível, equivalentes aos
nossos. Se nossas expectativas não podem ser satisfeitas dentro de um prazo
razoável, nós revemos esses relacionamentos, o que pode envolver até o término
do relacionamento.

METAS
Estabelecemos metas internas de melhoria para nossos principais parâmetros
ambientais e de segurança, e temos metas públicas para a eliminação do descarte
do gás através da queima contínua e para a gestão das emissões de gases de efeito
estufa de nossas operações (ver a página 19).
Temos também três metas relativas a diversidade e inclusão:
• Aumentar a proporção de mulheres na diretoria para, no mínimo, 20% a longo
prazo. No ﬁnal de 2007, 12,9% de nossos diretores eram mulheres, em
comparação com os 11,6% de 2006.
• Preencher mais da metade dos cargos de diretoria com pessoal local em todos
os países em que operamos. No ﬁnal de 2007, 33% dos países haviam atingido
esta meta, em comparação com os 25% do ano anterior. A diferença foi
resultado de um aumento na contratação de funcionários locais experientes
e da consideração da diversidade na colocação de funcionários em funções
de diretoria.
• Melhorar a percepção dos funcionários sobre a inclusão na organização em que
trabalham, o que estaremos medindo em 2008.
PROCESSOS E INCENTIVOS
Fatores ambientais e sociais desempenham um papel cada vez maior em nossas
decisões sobre investimento e na maneira pela qual planejamos e elaboramos
novos projetos de grande porte. Incluímos, por exemplo, os custos futuros
previstos para a emissão de CO2 na tomada de todas as decisões relativas a
investimentos de vulto. E uma avaliação do impacto ambiental, social e sobre a
saúde é requisito essencial a ser cumprido antes de iniciarmos qualquer trabalho
signiﬁcativo em projetos importantes ou instalações já existentes. Quaisquer
melhorias identiﬁcada devem ser implementadas como parte do desenho e da
operação do projeto. Em 2007, aprimoramos nosso processo de desenvolvimento
de novas oportunidades relativas a petróleo e gás com o objetivo de identiﬁcar e
avaliar questões ambientais e sociais com maior antecedência e coerência (ver o
estudo de caso abaixo).
O desenvolvimento sustentável faz parte também da maneira pela qual avaliamos
nosso desempenho e remuneramos nosso pessoal, correspondendo a 20% do
Scorecard da Shell que usamos na determinação dos bônus.
COMEÇANDO CEDO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EM NOVOS PROJETOS DE UPSTREAM
Ao examinarmos nossos projetos em busca de lições sobre uma melhor
gestão de seus impactos ambientais e sociais, um aspecto se torna evidente:
os projetos que consideraram esses riscos e oportunidades em seus estágios
iniciais e os consideraram durante a concepção e execução do projeto foram
mais bem-sucedidos. Os projetos que começaram aconsiderar os riscos e
oportunidades mais tarde tiveram maior chance de sofrer atrasos ou
interferência, devido a protestos da comunidade, preocupações ambientais
e problemas com autorizações.

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA
NOVOS EMPREGADOS, REFINARIA DE MOTIVA PORT ARTHUR
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Em resposta a isso, fizemos diversas modificações no nosso processo para
novos projetos de petróleo e gás. Agora cada projeto deve identificar seus
riscos ambientais e sociais sistematicamente, logo no início – muito antes
do estabelecimento definitivo do desenho técnico ou das condições
comerciais do projeto. Em seguida, é verificado periodicamente o grau
em que o projeto integra esses riscos.. Além disso, os mais altos executivos
de desenvolvimento sustentável do negócio e do centro corporativo revêem
duas vezes por ano mais de 0 maiores projetos em estágio inicial. A fim
de ajudar os responsáveis pelo desenvolvimento de projetos e as equipes
de revisão a saber o que devem procurar, e como precisam modificar seus
projetos para solucionar tais questões, estamos reforçando seu treinamento
nesta área.

CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Compromissos e padrões ambientais e sociais vigentes na totalidade da companhia
• Desenvolvimento sustentável em nossos processos de negócio
• Mais sobre nossa governança corporativa
www.shell.com/howwework
MAARTEN VAN DEN BERGH, WIM KOK E
NINA HENDERSON

O COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
O comitê é presidido por Wim Kok, ex-primeiro ministro da Holanda,
e em suas quatro reuniões anuais recebe relatórios e entrevista diretores
com a finalidade de examinar a maneira pela qual a companhia está
lidando com as questões ambientais e sociais, tanto aquelas já existentes
quanto as emergentes, bem como os impactos dos principais projetos e
operações. Em cada reunião, o comitê recebe uma atualização sobre
nosso desempenho em HSSE e o progresso do programa destinado a
aprimorá-lo. Em 00, o comitê teve também uma reunião adicional
de um dia para poder conhecer e compreender melhor o debate sobre
mudança climática e suas implicações para nossas operações e negócios.
O comitê contribui para e revê esboços prévios deste relatório e se reúne
com nosso Comitê Externo de Revisão (ver a página ).
O Comitê de Responsabilidade Social viaja a fim de visitar locais em
que a Shell opera, e trava conhecimento com os funcionários locais e
stakeholders externos, inclusive comunidades, organizações não
governamentais e governos, para poder compreender por experiência
direta o desempenho operacional das instalações. O comitê forma suas
próprias opiniões sobre como nossos padrões estão sendo implementados
e onde existe necessidade de melhoria. Em 00, o comitê visitou nossa
operação de areias petrolíferas no Canadá e o projeto Sakhalin II na
Rússia. Wim Kok visitou também a Nigéria, em companhia do presidente
do Conselho da Royal Dutch Shell plc. Após cada visita, o comitê relata
suas observações ao Conselho, incluindo o diretor executivo responsável
pelo projeto ou instalação em questão.

GOVERNANÇA
O Comitê de Responsabilidade Social é um dos quatro comitês da Diretoria
da Royal Dutch Shell plc. Integrado por três diretores não executivos, o
Comitê tem função ativa na avaliação e orientação da Diretoria sobre nossas
diretrizes e desempenho relativos aos Princípios Empresariais, ao Código
de Conduta, HSSE e questões importantes de interesse público (ver o estudo
de caso acima).

MONITORANDO O CUMPRIMENTO
No ﬁnal de cada ano os diretores dos negócios e funções reportam ao Executivo
Principal o cumprimento de nossos Princípios Empresariais e padrões, através de
cartas de garantia anuais.
A Auditoria Interna da Shell investiga casos de fraude e outros incidentes de
controle. Os incidentes de natureza ética e legal são relatados ao Comitê
Executivo e ao Comitê de Auditoria.
Além disso realizamos veriﬁcações periódicas dos sistemas de gestão de HSSE
das nossas instalações e recorremos a especialistas em segurança de processos
para a realização de auditorias de segurança especíﬁcas. Nossas principais
instalações cumprem o requisito de certiﬁcação externa segundo normas
ambientais internacionais, como por exemplo a ISO 14001. Em 2007,
criamos uma equipe independente de auditores internos sênior, especializados
em segurança dos processos, para veriﬁcar a implementação de padrões em
toda a companhia.
Painéis e observadores externos nos ajudam a monitorar o desempenho ambiental
e social. Entre eles estão os painéis comunitários existentes em vários locais, que
nos orientam a respeito da nossa performance social (ver a página 26).
TREINAMENTO
Integramos questões de desenvolvimento sustentável a muitos de nossos
programas de treinamento, inclusive aos cursos de liderança para diretores
executivos que ministramos em parceria com destacadas faculdades de negócios
da Ásia, Europa e EUA. Para funcionários da área comercial e projetos chave os
cursos oferecidos pela Academia de Projetos e pela Academia Comercial da Shell
integram noções de desenvolvimento sustentável. A partir de 2008, os altos
decisores de novos projetos em nosso negócio de exploração e produção deverão
participar de uma aula ministrada em colaboração com a Forum for the Future,
uma organização sem ﬁns lucrativos. Em nosso ramo downstream estamos
disseminando a expertise de pessoal local na tarefa de implementar revisões da
performance social das operações em seu próprio país ou região.

Cabe a nosso Executivo Principal a responsabilidade pela gestão do
desenvolvimento sustentável. Ele preside o grupo de Desenvolvimento
Sustentável e o grupo executivo de HSSE da Shell, que está incumbido de
rever o desempenho e deﬁnir prioridades, indicadores chave de desempenho
e metas.
A Unidade de Performance Social global, a função de HSSE e os
funcionários de gerenciamento de riscos confrontam e suportam os diversos
negócios no âmbito da Shell, ajudando-os a desenvolver habilidades,
compartilhar lições e assumir um enfoque uniforme ao lidar com questões
ambientais e sociais.
Desenvolvimento sustentável faz parte das obrigações de todo gerente. Cada
um dos nossos negócios é responsável pelo cumprimento dos requisitos que
estabelecemos e pela concretização das metas especíﬁcas desta área.

INICIATIVA DA SHELL NA ÍNDIA FAZ ESFORÇO
ESPECIAL PARA CONTRATAR DEFICIENTES EM
NOSSOS POSTOS DE SERVIÇO
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Nossos dados de desempenho ambiental e social
• A Shell nos principais índices de sustentabilidade
www.shell.com/performancedata

SOBRE NOSSOS DADOS
O relato de dados ambientais e sociais difere do relato de dados ﬁnanceiros de
várias maneiras importantes. Existem limitações inerentes quanto à acuidade,
precisão e integralidade dos dados ambientais e sociais, limitações estas que
decorrem da natureza de tais dados. Certos parâmetros dependem do
comportamento humano e portanto são afetados pela cultura e a percepção de
funcionários. Outros parâmetros dependem de medições complexas que
requerem uma sintonização constante, enquanto outros ainda dependem de
estimativa e modelagem. Reconhecemos que os dados ambientais e sociais que
publicamos são afetados por essas limitações inerentes. Continuamos a aprimorar
a integridade dos dados por meio do reforço dos controles internos. Os dados
sobre segurança e ambiente são coletados nas companhias e joint ventures em que

temos participação controladora e em certas companhias às quais prestamos
serviços operacionais. Esses dados são reportados em uma base de 100%, seja qual
for nossa participação acionária na companhia. Quanto às operações que
compramos ou descartamos durante o ano, incluímos apenas o período em que
detivemos o controle. Em alguns casos incluímos dados do ano inteiro sobre
companhias em que o controle mudou de mãos no correr do ano, como por
exemplo a Sakhalin Energy, porque os mesmos são necessários para permitir uma
comparação uniforme das tendências de desempenho da companhia. Outros
dados são coletados de fontes externas, pesquisas entre os funcionários e outras
fontes internas, conforme indicado e reportado.

AMBIENTAIS
1998
K

[A]

K

2004

2005

2006

2007

99

101

103

106

112

112

105

98

92

456

398

315

241

234

243

211

154

150

92

90

92

95

100

106

106

100

94

88

9,1

8,1

9,3

10,3

7,6

9,3

9,2

8,0

5,7

4,2

[B]

Queima (apenas Exploração e Produção) milhões de toneladas
Dióxido de enxofre (SO2) milhares de toneladas

337

304

277

274

270

292

304

296

263

Óxidos de nitrogênio (NOX) milhares de toneladas

252

218

202

213

213

219

197

184

180

171

11

12

6,0

5,0

8,0

3,3

2,6

1,0

0,6

0,4

584

499

538

372

379

294

265

244

224

209

13,2

18,7

9,9

17,8

7,4

6,7

6,1

9,0

6,3

6,7

Derrames milhares de toneladas

[C]

300

[D]

5,2

3,3

2,8

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

1,9

Uso de água doce milhões de metros cúbicos

N/C

N/C

681

683

679

667

657

638

560

574

Resíduos milhares de toneladas
Perigoso
Não perigoso
Total de resíduos

240
521
761

272
468
740

400
490
890

445
452
897

504
524
1.028

554
510
1.064

455
470
925

451
668
1.119

594
1.199
[F]
1.793

722
1.971
[G]
2.693

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

100

101,4

86,5
99,7

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

85,9
98,3
13,0
0,8

85,0
93,3
7,0
0,8

83,9
95,8
6,8
0,8

84,0
92,5
6,4
0,9

85,0
92,6
6,7
1,0

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

31
19

39
31

31
24

32
28

28
25

39
24

[E]

K

2003

103

Derrames de óleo para o meio ambiente milhares de toneladas

K

2002

522

Emissões de Compostos orgânicos voláteis (VOCs) toneladas

K

2001

Metano (CH4) milhares de toneladas

CFCs/halons/tricloroetano toneladas

K

2000

Emissões de gases de efeito estufa milhões de toneladas de equivalente de CO2

Dióxido de carbono (CO2) milhões de toneladas
K

1999

Intensidade energética
Em nossas refinarias: Índice de Eficiência Energética
Em nossas fábricas químicas: Índice Energético de Produtos Químicos
[H]
Em nosso negócio de areias petrolíferas (gigajoules por tonelada de óleo produzida)
[I]
Exploração e Produção (gigajoules por tonelada de óleo produzida)
[ J]

Percepção externa da performance ambiental
Públicos especiais – % que classifica a Shell como a melhor/uma das melhores
Shell
Concorrente mais próximo

K
$

N/C
[A]

[B]
[C]

[D]
[E]
[F]
[G]

Indicadores chave de desempenho.
Em 2007, nossos dados de investimento social e contratação e compras foram coletados pela primeira vez
por intermédio do sistema financeiro da Shell.
Não calculado.
Diretrizes da Indústria Petrolífera para Estimativa de Gases de Efeito Estufa, dezembro de 2003
(API, IPIECA, OGPI) indicam que a incerteza nas medições de gases de efeito estufa pode ser significativa,
dependendo dos métodos empregados.
O total de 323 mil toneladas foi revisto e os dados reapresentados devido a um erro de cálculo em uma das
nossas operações nigerianas.
Dados de 2006–7 revistos e reapresentados desde a publicação de nosso Relatório Annual e Formulário
20 F de 2007 em resultado das investigações de incidentes em uma área de acesso difícil, concluídas nesse
meio tempo.
A partir de 2007, alinhamos nossa definição de derrame à norma da indústria. Agora apenas os derrames de
hidrocarbonetos são incluídos nos dados.
Revisto e reapresentado em todos os anos a fim de excluir a água de resfriamento que circula apenas uma
vez através da instalação.
O total de 1.582 foi revisto e os dados reapresentados devido à inclusão de sujeira adicional perigosa nestas
categorias por algumas operações do ramo downstream.
Aumento em 2007, sobretudo em resultado de lixo não perigoso. Dois terços do aumento vieram de nossos
negócios do setor upstream nos EUA, devido ao fechamento e à limpeza de poços terrestres no local em que
adquirimos uma grande operação em área industrial abandonada . O restante veio sobretudo da construção
e da demolição de estabelecimentos varejistas, comprados e vendidos pelo nosso negócio downstream.
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[H] Em 2007 nossas atividades de areias petrolíferas extraíveis por minas no Canadá passaram a constituir um
segmento separado no âmbito do nosso ramo downstream. Anteriormente tais atividades faziam parte de
Exploração e Produção. Agora relatamos separadamente a intensidade energética das areias petrolíferas.
[I] Números de 2003–5 ajustados para expressar a retirada das atividades de areias petrolíferas de
Exploração e Produção.
[J] A pesquisa Reputation Tracker é realizada em nome da Shell em catorze de nossos principais mercados pela
agência independente de pesquisa de mercado Ipsos MORI. Em 2007, reduzimos o número de mercados
em que aplicamos a Reputation Tracker entre o público em geral, pois os resultados deixaram de ser
representativos e já não os relatamos externamente. A escala de resposta foi modificada para “percepção
externa da performance ambiental” em 2007. Isto impede a comparação direta de tais resultados com os
anos anteriores. É possível estabelecer comparações relativas à diferença entre a Shell e seu concorrente
mais próximo.
[K] Os dados refletem a alteração do escopo dos altos cargos de liderança em 2005. Revistos e reapresentados
em todos os anos.
[L] Nível de renda nacional conforme definição do índice de desenvolvimento humano segundo o Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas.
[M] Incidentes de suborno e fraude, coletados pelo nosso sistema de auditoria interna.

Incluímos apenas os dados e eventos, tais como incidentes de segurança, que
foram conﬁrmados à data da impressão desta publicação. Em caso de
reclassiﬁcação ou conﬁrmação de incidentes após a publicação os dados são
reapresentados na publicação do ano seguinte.

eﬁciência energética em nossas fábricas químicas, para a eliminação do descarte
do gás pela queima contínua e para a gestão das emissões de gases de efeito estufa
de nossas operações.

Os dados assinalados com um S na tabela de dados sociais são obtidos por meio
de uma pesquisa interna respondida pelos presidentes das companhias operacionais
da Shell em cada país. Neste caso o grau de precisão é signiﬁcativamente inferior
ao dos dados obtidos através de nossos sistemas ﬁnanceiros.

Exceto quando indicado em contrário, as estimativas constantes deste relatório
sobre o número de residências servidas ou de carros abastecidos por nossas
atividades se baseiam no consumo médio de eletricidade de uma unidade familiar
na Europa e na eﬁciência de combustível e tamanho do tanque de gasolina de um
carro pequeno típico, (Ford Fiesta).

Estabelecemos metas internas de melhoria para nossos principais parâmetros
ambientais e de segurança e temos metas públicas, de longo prazo, para a

A conversão em dólares norte-americanos se baseia na taxa média do
ano de 2007.

SOCIAIS
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6
57
63

3
44
47

5
55
60

3
37
40

8
45
53

5
42
47

2
35
37

3
33
36

2
41
43

2
28
30

Taxa de acidentes fatais
Número de fatalidades por 100 milhões de horas de trabalho (funcionários e contratados)

8,6

6,9

8,2

5,2

6,3

5,6

4,4

4,4

5,4

3,4

Lesões corporais - Freqüência total de casos reportados (TRFC)
Por milhão de horas de trabalho (funcionários e contratados)

4,4

3,7

3,2

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,3

2,2

Freqüência de lesões com afastamento (LTIF)
Lesões por milhão de horas de trabalho (funcionários e contratados)

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

0,8

0,7

Freqüência total de doenças ocupacionais reportáveis
Doenças por milhão de horas de trabalho (somente funcionários)

3,2

3,5

2,2

2,3

2,0

2,0

2,1

2,0

1,8

1,5

24
4
16

26
2
15

22
2
12

18
2
12

16
1
12

22
2
22

18
2
11

19
2
11

15
2
9

16
2
12

N/C

15,4

N/C

N/C

N/C

N/C

17,1
8,9
7,2

17,7
9,3
7,9

18,9
9,2
8,8

19,5
11,3
9,6

20,7
12,2
9,6

21,8
12,9
9,9

23,2
16,2
11,6

24,6
17,7
12,9

N/C

N/C

N/C

99,9

99,9

99,9

100

100

99,2

100

64
39
21

82
46
30

84
51
31

89
57
41

86
56
42

78
57
50

83
61
53

88
69
62

95
89
82

99
98
96

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

5,2

6,3

9,2

10

17

Fatalidades
Funcionários
Contratados
Total
K

K

S

K
S

S

$

[C]

Segurança % de países
Usam segurança armada
Usam segurança armada da companhia
Usam segurança armada de contratados
Diversidade de gênero % de mulheres
Em cargos gerenciais
Em cargos de direção
Em altos cargos de liderança

[K]

Fóruns de pessoal e procedimentos para conflitos interpessoais
% de pessoal com acesso a fórum de pessoal, procedimento para conflitos
interpessoais ou outro sistema de suporte
Trabalho infantil % de países com procedimentos implantados
Nas próprias operações
Contratados
Fornecedores
Contratação e aquisições
Estimativa da despesa com produtos e serviços oriundos de companhias nacionais
[L]
em países com nível baixo e médio US$ bilhões

S

Contratos cancelados devido à incompatibilidade com os Princípios Empresariais

S

Joint ventures alienadas devido à incompatibilidade com os Princípios Empresariais
Integridade comercial

$
K

[M]

Investimento social (participação acionária) US$ milhões

69

62

106

100

54

49

64

63

41

35

N/C

1

2

0

0

1

0

0

0

0

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

123

102

96

112

N/C

N/C

85

85

96

102

106

127

140

170

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

43
39

59
52

43
46

47
45

49
47

54
38

[J]

Favorabilidade
Públicos especiais
Shell
Concorrente mais próximo
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Pelo terceiro ano consecutivo a Shell convidou um Comitê Externo de
Revisão para avaliar o conteúdo de seu Relatório de Sustentabilidade e o
processo pelo qual o mesmo foi produzido.
Esta é a nossa própria avaliação do Relatório de Sustentabilidade Shell
2007. Expressamos nossas opiniões como indivíduos e não em nome de
nossas respectivas organizações.

Aron Cramer

Jermyn Brooks

Roger Hammond

Presidente e CEO, Business for Social Responsibility
– Presidente do Comitê Externo de Revisão

Diretor de Programas para o Setor Privado
Transparency International

Diretor de Desenvolvimento, Living Earth

O QUE FIZEMOS
Concentramo-nos em três perguntas principais:
• A companhia selecionou os tópicos mais importantes para o relatório?
• Até que ponto o relatório lidou bem com esses tópicos e atendeu aos interesses
dos stakeholders?
• A Shell nos deu informação e acesso suﬁcientes para fazermos nosso trabalho
com eﬁciência?
COMO TRABALHAMOS
No outono de 2007 apresentamos comentários sobre a escolha inicial da Shell
para as questões a abordar no relatório. Revimos e comentamos o esboço do
relatório no ﬁnal de 2007, e os rascunhos sucessivos em janeiro e março de
2008. O comitê se reuniu pessoalmente duas vezes e teve várias teleconferências.
Nas ocasiões em que nos reunimos pessoalmente entrevistamos membros da
alta direção, inclusive o Executivo Chefe e o Comitê de Responsabilidade Social
do Board.
A revisão que ﬁzemos se limita ao relatório impresso. Apreciamos a inclusão dos
links para informações suplementares publicadas na web, mas não as revimos.
Não veriﬁcamos a precisão dos dados subjacentes ao relatório. Além dos
comentários sobre o reporte da companhia, oferecemos nossas observações sobre
seu desempenho em sustentabilidade.
Em reconhecimento pelo tempo e a expertise que aplicamos à tarefa, foi-nos
oferecido um honorário a ser pago a cada um individualmente ou à
organização da nossa escolha, e a Shell nos reembolsou pelas despesas de viagem
e hospedagem.
O RELATÓRIO DA SHELL
O relatório de 2007 da Shell reﬂete um novo nível de liderança em relatório de
sustentabilidade. Em termos especíﬁcos, a Shell deixou clara a maneira pela qual
sua estratégia aborda as mais importantes questões de sustentabilidade com que a
companhia se defronta. Explicou também, minuciosamente, sua intenção
declarada de argumentar a favor de políticas públicas que apóiem um futuro
energético sustentável. Isto espelha sua estratégia de contribuir para uma ação
combinada a ﬁm de enfrentar o desaﬁo energético.
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O relatório de 2007 prioriza com eﬁciência as questões de maior importância
para a companhia e de maior interesse para os stakeholders da Shell, além de
abordar um dos tópicos de maior signiﬁcado do mundo de hoje – a mudança
climática. Em um breve relatório é sempre difícil proporcionar suﬁciente
profundidade na discussão de questões críticas e complexas. Este ano, dada a
necessidade urgente de lidar com a mudança climática, nós incentivamos a Shell
a dedicar mais espaço à explicação de seus Cenários Energéticos Estratégicos mais
recentes e seus esforços de argumentação. Inevitavelmente, devido às limitações
de espaço, outros tópicos – tais como impactos ambientais locais, as contribuições
da Shell para o cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio
(inclusive o vínculo entre energia e redução da pobreza) e desenvolvimento social
em ambientes de operação difícil – foram alvo de menos atenção. Assim sendo,
incentivamos a Shell a usar outras ferramentas, como seu website, para reforçar a
cobertura de todas as questões de sustentabilidade que têm importância para seus
stakeholders e apresentar atualizações periódicas, conforme ditado pelas
circunstâncias, nos intervalos do ciclo anual de reporte.
Em geral, a Shell se mostrou altamente atenta a nossos comentários sobre seu
relatório, tanto aqueles constantes da carta do comitê no ano passado quanto
durante o processo de desenvolvimento do relatório deste ano. Ainda assim,
destacamos novamente este ano o fato de que a Shell precisa dizer mais sobre seus
níveis de investimento em fontes renováveis de energia. A credibilidade dos
esforços de argumentação da Shell, que a companhia acertadamente enfoca, ﬁcará
profundamente reforçada pela provisão de tais informações.
O DESAFIO ENERGÉTICO
O relatório de 2007 faz grandes progressos na explicação da perspectiva da Shell
sobre um futuro energético sustentável e seu papel na concretização desse futuro.
Cumprimentamos a Shell pela descrição de seus Cenários Energéticos
Estratégicos e pelo uso dos mesmos para proporcionar contexto ao diálogo sobre
energia e mudança climática no relatório. Aplaudimos especialmente a aﬁrmação
clara da Shell, de que está argumentando a favor do tipo de política e de mudança
do sistema energético descrito no cenário “Blueprints”. Aguardamos novas
informações sobre esses esforços nos relatórios dos próximos anos.

CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Mais dados sobre os membros do comitê
• Termos de referência do comitê
www.shell.com/reviewcommittee

Karin Ireton

David Runnalls NOVO MEMBRO

Dr. Ligia Noronha NOVO MEMBRO

Chefe de Desenvolvimento Sustentável: Mercados e Economia,
Anglo American plc

Presidente, Instituto Internacional para o
Desenvolvimento Sustentável (IISD)

Membro Sênior, The Energy Research Institute (TERI)

Vimos com bons olhos também a maior atenção que a Shell dedica, na seção
sobre Transporte Sustentável, à gestão da demanda de energia. Em especial, a
Shell dá um passo corajoso ao destacar seus esforços no sentido de estimular os
clientes a usar menos energia e em sua disposição a apoiar normas rigorosas de
economia de combustível.
Acreditamos que a Shell pode tornar ainda mais preciso seu relatório sobre o
desaﬁo energético mediante o fornecimento de mais informações sobre:
• Como sua meta declarada de alcançar um "desempenho de primeiro quartil"
em toda a companhia será medida e relatada no futuro.
• Como o desempenho da companhia quanto a emissões de carbono será medido
com base no conceito de desempenho de primeiro quartil quando a última
meta de emissão expirar em 2010. Na falta de maiores detalhes sobre como isso
será aplicado, não nos parece claro que essa meta seja suﬁcientemente
ambiciosa para um líder da indústria, nem se esse novo referencial permitirá
que os leitores constatem que o total de emissões da companhia está
aumentando ou diminuindo.
• O aumento esperado das emissões de CO2 resultantes das operações da
companhia durante a próxima década. Este aspecto é especialmente decisivo,
dada a crescente dependência em relação a fontes de energia não convencionais,
como as areias petrolíferas, antes que a tecnologia de captura e armazenamento
do carbono seja amplamente adotada.
• A grande quantidade de energia e água necessária ao desenvolvimento do
investimento cada vez maior da Shell no negócio das areias petrolíferas.
• Seu progresso rumo ao desenvolvimento de uma capacidade signiﬁcativa de
captura e armazenamento de CO2.
• Seu progresso rumo ao desenvolvimento de um negócio comercial concreto em
uma tecnologia energética alternativa, especialmente os biocombustíveis da
próxima geração.
• Como e quando serão conseguidas as reduções da queima de gás na Nigéria,
dado que em 2007 a Shell conseguiu pôr ﬁm com sucesso à queima contínua
de gás no restante de suas operações.

TRABALHANDO EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS
O relatório de 2007 da Shell mais uma vez admite que as operações da
companhia se desenrolarão com freqüência cada vez maior em locais complexos,
onde as condições ambientais e sociais são, muitas vezes, extremamente árduas.
Cumprimentamos a Shell por reconhecer que a integração de desenvolvimento
sustentável aos projetos nas fases mais iniciais será decisiva para uma operação
bem-sucedida nesses locais. Gostaríamos que no futuro a Shell incluísse maior
número de estudos de caso provenientes de economias em desenvolvimento e
fornecesse informações adicionais sobre o grau de eﬁciência com que está
integrando considerações ambientais e sociais a todas as suas operações.
DESENVOLVIMENTO LOCAL
As contribuições da Shell para o desenvolvimento e as compras locais, bem como
suas contribuições sob a forma de impostos, indicam impactos positivos mas
poderiam ser relatadas de maneira mais abrangente. A seção sobre Desenvolvimento
Local seria enriquecida pela inclusão de uma discussão sobre o impacto do
dispêndio da Shell em investimento social.
TRABALHANDO EM JOINT VENTURES
A Shell descreve bem a diferença entre joint ventures que controla e que não
controla. Somos de opinião que a Shell não deve assumir uma perspectiva
excessivamente mecânica na escolha dos projetos a incluir no relatório.
Gostaríamos que a Shell relatasse a respeito das operações que são importantes
para sua reputação, inclusive aquelas sobre as quais não tem controle total, e
levantasse questões concretas sobre como estão sendo mantidos os Princípios
Empresariais da Shell, bem como as expectativas sociais e ambientais.
CONCLUSÃO
Cumprimentamos a Shell por seu sério enfoque de relato da sustentabilidade e
seu empenho em contribuir para um futuro energético sustentável. O relatório
sério e incisivo da Shell oferece uma base sólida para que os leitores avaliem os
esforços da companhia na abordagem de questões de importância decisiva e faz
uma contribuição signiﬁcativa para o debate sobre energia e clima.
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CONTEÚDO ADICIONAL NA WEB
• Reportando de acordo com a Global Reporting Initiative
• Como selecionamos os tópicos mais importantes
• Garantindo nosso relato de sustentabilidade
www.shell.com/sdreporting

Apresentamos voluntariamente relatórios sobre nosso desempenho
ambiental e social desde 1997 porque isso é importante para nossos
stakeholders e nosso sucesso comercial.

renovação anual de dois dos seis membros do comitê, de modo que possamos
gerir nossa demanda pelo tempo dos membros do comitê e equilibrar a
necessidade de continuidade e de novas perspectivas, o que ﬁzemos pela primeira
vez em 2007.

ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE PÚBLICOS DIVERSOS
Nosso Relatório de Sustentabilidade se destina aos stakeholders externos. Para
aqueles que têm interesses especíﬁcos em questões ambientais e sociais nosso
website de Energia Responsável fornece informações mais minuciosas sobre nossas
idéias, políticas e desempenho. Além disso, descrevemos nosso enfoque de gestão
de riscos e oportunidades ambientais e sociais no Relatório Anual e Formulário
20-F da Shell. No correr do ano cooperamos com numerosos grupos que
fornecem aos investidores informações e análise sobre o desempenho ambiental e
social das companhias, o que inclui os produtores dos Índices de Sustentabilidade
Dow Jones, do FTSE4Good, do índice sócio-ambiental das empresas de energia
da Goldman Sachs (Global Energy Environmental, Social and Governance
Index) e do Projeto de Revelação do Carbono. Temos uma Retrospectiva de
Sustentabilidade separada para nossos clientes e fornecedores, que resume as áreas
de desempenho de maior importância para eles. A revisão é distribuída também
para os nossos funcionários como parte de um esforço mais amplo de
comunicação interna destinado a ilustrar o que nosso compromisso com a
sustentabilidade signiﬁca para o trabalho diário dos funcionários.

Entre 1998 e 2004, sob a orientação de auditores externos, desenvolvemos uma
série de controles internos destinados a contribuir para garantir a precisão dos
fatos contidos em nossos Relatórios de Sustentabilidade. Entre estes controles
estão auditorias para todos os dados e declarações contidos no relatório, aprovadas
por altos gerentes e disponíveis para inspeção. A alta liderança dos negócios atesta
a qualidade dos respectivos dados de HSSE e para detectar erros recorremos às
abrangentes checagens estatísticas que implantamos. Em 2007 reforçamos o
controle das informações recebidas por intermédio do questionário interno que
enviamos aos presidentes das companhias operacionais da Shell em cada país em
que operamos. Incorporamos um volume maior de informações necessárias ao
nosso sistema de coleta de informações ﬁnanceiras, elevando assim o grau de
conﬁabilidade desses dados.

O QUE GARANTE?
Mantemos a abordagem que lançamos em 2005, recorrendo a um Comitê
Externo de Revisão integrado por peritos para veriﬁcar se nosso relato é
equilibrado, pertinente e sensível aos stakeholders. Os diversos desaﬁos e a
orientação do comitê se baseiam nos profundos conhecimentos de seus
membros acerca das questões e em sua experiência direta de trabalho conosco.
Continumos a auferir os benefícios desses insights e nossos leitores permanecem
altamente positivos a respeito do papel do comitê. Nossa intenção é fazer uma

Pesquisas entre leitores
Revisão da
política pública
da Shell
Relatórios e índices
de investimento
socialmente
responsáveis
Visitas ao website

Incluído no
Relatório de
Sustentabilidade

IMPACTO SOBRE A SOCIEDADE

Revisão de mídia
internacional

REPORTANDO O QUE É MAIS IMPORTANTE
A ﬁm de garantir que abordemos as questões ambientais e sociais de maior
importância não só para nós como também para nossos stakeholders, recorremos
a um processo de seleção de conteúdo consagrado e auditável.

ETAPA 1

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

ETAPA 2

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

ETAPA 3

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

ETAPA 4

Veriﬁcar junto aos stakeholders e ao Comitê Externo de Revisão se
a cobertura que demos a esses tópicos está equilibrada e completa.

Abordado
no website

Não
reportado
IMPACTO SOBRE A ESTRATÉGIA DA SHELL

Estratégia
da Shell
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ALINHAMENTO COM DIRETRIZES EXTERNAS
Usamos as diretrizes G3 da Global Reporting Initiative para relatórios de
sustentabilidade. Segundo nossa própria avaliação, atingimos o nível A+ na
aplicação das diretrizes em 2007. Além disso reportamos de acordo com as
diretrizes da Associação Internacional da Indústria do Petróleo para Conservação
do Meio Ambiente e descrevemos no website da Shell nossa contribuição ao pacto
Global das Nações Unidas e às Metas de Desenvolvimento do Milênio.

Processo de
gestão de risco
da Shell

Processo de gestão
da reputação
da Shell

Retrospectiva de Sustentabilidade da Shell 2007
Esta retrospectiva de oito páginas é um resumo do
texto integral do Relatório de Sustentabilidade Shell.
É produzida para os funcionários, clientes e
fornecedores, e resume as áreas do nosso desempenho
que têm maior relevância para eles.

DISPONÍVEL EM
Energia responsável
Retrospectiva de Sustentabilidade da Shell 2007

Royal Dutch Shell plc
c/o Bankside
Tel: +44 (0)1635 232 700
E-mail bbs@shellbankside.co.uk

COMPARTILHE SUA OPINIÃO
Diga-nos quais são suas opiniões sobre este relatório, ou sobre
quaisquer questões abordadas pelo mesmo, enviando um email para
sustainabilityreport@shell.com

FOTOGRAFIA DE FUNCIONÁRIOS DA SHELL
Algumas das fotos incluídas neste relatório foram feitas por funcionários da
Shell convidados a expressar o que signiﬁca para eles o desenvolvimento
sustentável em ação em todo o mundo.
Gostaríamos de agradecer a:
Paul Anderson, Platforma Piltun B, Sakhalin, página 33
Wendel Broere, Shell Eco-marathon, página 14
Dirk Nevelsteen, ilha de Sakhalin, página 21
Josef Schachner, fazenda eólica oﬀshore Egmond Aan Zee, página 7

DESOBRIGAÇÃO LEGAL
As companhias em que a Royal Dutch Shell plc tem investimentos, direta ou indiretamente, são entidades separadas. Neste relatório as expressões
“Shell”,“Grupo” e “Grupo Shell” e as referências à Shell como uma “companhia” são empregadas às vezes por conveniência, nos casos de referência
a empresas do Grupo em geral. Da mesma forma, as palavras “nós” e “nossas/os” também são usadas com referência a companhias do Grupo em
geral ou àqueles que trabalham para as mesmas. Essas expressões são empregadas ainda quando não existe propósito na identiﬁcação de companhias
especíﬁcas. Termos tais como “Shell Trading”, “Shell Hydrogen”, “Shell Wind Energy” e “Shell Solar” referem-se às várias companhias que se
dedicam a atividades comerciais, aos negócios de hidrogênio, energia eólica e energia solar, respectivamente.
Este relatório contém declarações de perspectiva futura relativamente à situação ﬁnanceira, 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. As declarações de perspectiva futura são declarações 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. As declarações de perspectiva futura são identiﬁcadas 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 neste relatório, o que inclui (sem limitar-se a): (a)
ﬂutuações dos preços do óleo cru e do gás natural; (b) alterações na demanda dos produtos do Grupo; (c) ﬂutuações 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 identiﬁcação 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, ﬁscal e reguladora, inclusive litígio em potencial e efeitos de regulação decorrentes da recategorização de reservas; (k)
condições de mercado de natureza econômica e ﬁnanceira 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 e atraso no reembolso de custos
compartilhados; e (m) mudanças nas condições comerciais. Todas as declarações de perspectiva futura contidas neste relatório estão expressamente
qualiﬁcadas, em sua inteireza, pelas declarações acauteladoras contidas ou mencionadas nesta seção. Os leitores não devem basear-se 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 2006 (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 deste relatório, 8 de maio de 2007. 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
poderão diferir substancialmente daqueles declarados, implícitos ou inferidos a partir das declarações de perspectiva futura contidas neste relatório.
Na eventualidade de conﬂito entre a versão traduzida e a versão em inglês, prevalecerá a versão em inglês.
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