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MENSAGEM DO DIRETOR EXECUTIVO

“Bem-vindo ao Sumário
de Sustentabilidade
da Shell, um resumo
do nosso Relatório de
Sustentabilidade relativo
a 2013.”
A sustentabilidade é parte integrante do nosso negócio. Conduzimos nossas operações de
forma responsável, trabalhando para atender à crescente demanda global por energia e
ajudar a construir uma matriz energética mais limpa para o futuro. Também participamos
ativamente de debates relevantes, envolvendo empresas, sociedade civil e governos.
Continuamos focados no desempenho operacional,
ao mesmo tempo em que incorporamos a
sustentabilidade em nossas atividades. Isso significa
implementar medidas rigorosas para proteger quem
trabalha em nossas operações, as comunidades
vizinhas e o meio ambiente. Conduzir um negócio de
forma segura e eficiente é a essência do bom
desempenho operacional.
Na Shell, precisamos nos desafiar constantemente
para garantir que estamos fazendo a coisa certa,
sempre, e buscar soluções que também gerem
benefícios para as comunidades em que atuamos.
Dessa forma, será possível estimular as economias
locais, através da geração de empregos, da
capacitação profissional e do estímulo ao
empreendedorismo, por meio de parcerias com
fornecedores locais, contribuindo, em muitos casos,
para o seu desenvolvimento. Isso faz com que a
confiança na Shell aumente e construam-se relações
positivas de longo prazo.
A experiência e o conhecimento adquiridos em nossa
longa trajetória no setor de óleo e gás são aplicados no
desenvolvimento de tecnologias e inovações. Entre as
soluções energéticas mais limpas estão o gás natural e
os biocombustíveis de baixo carbono, já disponíveis
para uso, e fontes em desenvolvimento, como os
biocombustíveis avançados e o gás natural liquefeito
para o transporte. Nós produzimos aproximadamente o
mesmo volume de petróleo e de gás natural, que é o
mais limpo entre os combustíveis fósseis, produzindo
metade do dióxido de carbono (CO2) liberado por
termelétricas a carvão mineral. O projeto Quest de

captura e armazenamento de carbono (sigla CCS em
Inglês), no Canadá, tem previsão de capturar, por ano,
um milhão de toneladas de CO2 produzidas por nossos
empreendimentos em areias petrolíferas. O projeto trará
conhecimentos valiosos que permitirão ampliar a
adoção de tecnologias de CCS.
No entanto, os desafios enfrentados mundialmente são
grandiosos e vão além do que uma única empresa, ou
um único setor, seja capaz de resolver. A demanda
global por energia aumenta com o crescimento
populacional, a melhoria dos padrões de vida e a
expansão urbana. Dessa forma, haverá grande
pressão relacionada à oferta de energia, água e
alimentos, situação que poderá se agravar com as
mudanças climáticas.
É necessário incentivar a colaboração entre governos,
indústria e sociedade civil, a fim de promover a
transformação necessária para enfrentarmos esses
desafios. Ao poder público cabe adotar políticas que
incentivem o investimento econômico em energias mais
limpas. Já a iniciativa privada pode contribuir com
tecnologias, conhecimento, transparência e uma visão
pragmática de longo prazo.

Ben van Beurden
Presidente
Leia a mensagem do diretor executivo na íntegra no
Relatório de Sustentabilidade Shell 2013 (em inglês).

NOSSO ENFOQUE
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NOSSO ENFOQUE
A SUSTENTABILIDADE E O NOSSO NEGÓCIO
O nosso foco em sustentabilidade busca reforçar a nossa liderança no setor, além de ajudar
a atender à demanda global por energia de forma responsável.
Nas próximas décadas, será preciso produzir mais
energia para estimular o desenvolvimento econômico e
sustentar o crescimento da população, acompanhando
a melhoria nos padrões de vida que muitos têm
experimentado. Em um período de aumento da
concorrência por acesso a recursos energéticos e
novos mercados, a sustentabilidade se mantém como
um fator essencial para consolidarmos a nossa
estratégia de negócios. Procuramos construir um
portfólio que concilie os interesses de curto e longo
prazos do nosso negócio, levando em consideração
os principais riscos envolvidos. Possuímos, por
exemplo, grandes projetos em áreas como gás natural
liquefeito, águas profundas e gás não convencional.
Em nossas decisões empresariais integramos aspectos
econômicos, sociais e ambientais desde os primeiros
estágios de cada projeto.
O compromisso com o desenvolvimento tecnológico e
a inovação se mantém como elemento central da
nossa estratégia, e o nosso conhecimento técnico é
fundamental para o crescimento dos nossos negócios.
Em áreas de atuação cada vez mais desafiadoras,
utilizamos tecnologias avançadas e buscamos meios
inovadores para explorar recursos de difícil acesso.
A operação nessas áreas pode exigir maior consumo
de energia, podendo elevar as nossas emissões de
gases de efeito estufa no decorrer das atividades.

Consideramos a sustentabilidade ao longo do
desenvolvimento dos nossos projetos, contando com
especialistas que integram cada equipe. Este processo
inclui o engajamento das comunidades em que
atuamos, com o objetivo de minimizar os impactos
ambientais e compartilhar os benefícios gerados em
nossas atividades. A atuação antecipada para
incorporar as perspectivas das comunidades vizinhas
em nosso processos de decisão também ajuda a evitar
atrasos nos projetos.
Quando planejamos novas instalações ou alteramos
as existentes, utilizamos um processo de
desenvolvimento de projetos em estágios, que é
padronizado em todo o mundo. Nesse processo, é
realizado um estudo de possíveis riscos à saúde e à
segurança, e dos possíveis impactos nas comunidades
no entorno das nossas operações e no meio ambiente.
A cada etapa da avaliação, decidimos se e como
deveremos avançar com o projeto, levando em
consideração as exigências legais, aspectos técnicos
e econômicos.

Casco do Prelude, nossa unidade flutuante de gás natural liquefeito em construção no estaleiro
de Geoje, na Coreia do Sul.
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SEGURANÇA
A segurança operacional é um elemento central na forma como trabalhamos para fornecer
energia e produtos aos nossos clientes.
A nossa meta é garantir que todas as nossas instalações
operem sem vazamentos ou incidentes que possam
causar lesões aos nossos funcionários, contratados ou
comunidades do entorno. Todos os funcionários e
contratados da Shell, assim como dos empreendimentos
em que temos participação, têm a obrigação de seguir
nossas regras de segurança, intervir em situações de
risco e respeitar as comunidades do entorno de nossas
operações e o meio ambiente. Essas exigências e
controles formam a base da cultura de segurança
proativa que praticamos em nossas atividades.

Procuramos assegurar que todas as nossas instalações
sejam bem projetadas, além de corretamente operadas
e mantidas. Isso garante o seu funcionamento de forma
segura e evita a liberação de substâncias nocivas à
população ou ao meio ambiente. Os padrões globais
de segurança que a Shell aplica em todos os projetos e
instalações que opera atendem e, muitas vezes, superam
as exigências das legislações locais.

Em 2013 foi concluído um estudo de três anos que
avaliou as nossas normas para projetos de engenharia,
a fim de aprimorar a gestão dos riscos relacionados à
segurança. O estudo teve o objetivo de garantir a
As nossas Regras que Salvam Vidas e o Safety Day
atualização e eficácia das normas praticadas. Após a
(Dia da Segurança), evento anual na Shell, promovem
conclusão do estudo, foi implementado um programa
uma cultura onde todos são responsáveis pela
segurança. As 12 Regras que Salvam Vidas estabelecem específico de treinamento, que orienta os engenheiros
participantes sobre a integração das normas no
requisitos para o controle dos riscos mais críticos à
segurança, cujo descumprimento pode colocar vidas em planejamento de novos empreendimentos. No mesmo
ano, concluímos um projeto de US$ 6 bilhões, iniciado
risco. Desde sua adoção, em 2009, houve uma
em 2006, para reforçar a segurança em todas as
redução notável no número de fatalidades em nossas
nossas instalações de produção de óleo e gás. Foram
operações. O Dia da Segurança, evento anual
investidos, somente em 2013, cerca de US$ 750
realizado mundialmente na Shell, é uma oportunidade
milhões na segurança e confiabilidade das nossas
para funcionários e contratados passarem o dia
refinarias, petroquímicas e instalações de distribuição.
debatendo ideias e boas práticas, além de planejarem
melhorias para o nosso desempenho em segurança.

Profissionais da Shell planejam a operação segura da unidade fabril de Pulau Bukom, em
Cingapura.

NOSSO ENFOQUE
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COMUNIDADES
Procuramos compartilhar os benefícios de nossas operações com as comunidades vizinhas,
estimulando o desenvolvimento da economia local através da geração de empregos,
capacitação profissional e programas de investimento.
O engajamento das comunidades do entorno é
fundamental para as ações de sustentabilidade da
Shell. É dessa forma que conquistamos a confiança
das pessoas e formamos a base para uma atuação
responsável. Os nossos projetos e empreendimentos
também criam oportunidades de negócios para as
comunidades locais, ajudando a gerar novas fontes
de renda.
Os nossos principais empreendimentos e instalações
devem possuir um plano de performance social, que
mantém a comunidade informada sobre o contexto
social de futuros empreendimentos e identifica
possíveis impactos negativos na comunidade.
Os planos incluem ações de engajamento, como
audiências locais, que permitem monitorar os impactos
de nossas operações. Também são identificadas
formas de apoiar as políticas de desenvolvimento
dessas comunidades. O plano de performance social
pode levar a mudanças em nossos projetos e
operações, caso necessário. Em 2013, fortalecemos
o nosso trabalho nesta área para que todos os
empreendimentos da Shell atendam a padrões globais
de performance social.
Trabalhamos junto às comunidades do entorno para
minimizar impactos e compreender as suas
preocupações (veja no box abaixo). Nossas equipes
de performance social contam com especialistas em
áreas como direitos dos povos indígenas, patrimônio
cultural, aquisição de terras, reassentamento e
restauração de renda. Também formamos

representantes comunitários, muitos deles moradores
das próprias comunidades, para monitorar e atender
as necessidades da comunidade.
Os nossos investimentos em programas comunitários
são um elemento essencial da nossa atuação junto às
comunidades vizinhas. Estas ações estão focadas em
três temas globais de investimento estratégico, que
estão relacionados às áreas de conhecimento da
Shell e nas quais formamos parcerias, são eles:
desenvolvimento empresarial, segurança viária e
acesso à energia. Em 2013, investimos quase
US$ 159 milhões em programas comunitários em todo
o mundo. Também implementamos um novo sistema de
indicadores em todas as nossas regiões de atuação,
com o objetivo de avaliar de forma global os impactos
de longo prazo dos programas que apoiamos.
Trabalhamos nestes programas em parceria com
terceiros, como organizações não governamentais e
agências de fomento. Além dos temas globais de
investimento estratégico, apoiamos programas de
desenvolvimento comunitário, educação,
biodiversidade e conservação, todos voltados às
necessidades locais. Em 2013, implementamos um
novo sistema de indicadores em todas as nossas
regiões de atuação, com o objetivo de mensurar e
avaliar de forma global os impactos de longo prazo
dos programas que apoiamos.

CANAIS DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE

Contamos com canais de atendimento à comunidade que permitem aos moradores do entorno dos
nossos empreendimentos manifestarem eventuais preocupações quanto ao impacto das nossas
atividades. Ao longo de 18 meses, elaboramos um programa piloto de atendimento à população vizinha
dos nossos projetos de óleo e gás não convencionais na região de Appalachia, nos Estados Unidos.
O programa foi desenvolvido em resposta a um volume inesperado de chamadas e reclamações de
moradores da área sobre problemas como o ruído gerado por nossas operações. Foram implementadas
centrais de atendimento à comunidade e os representantes comunitários da Shell analisaram e
acompanharam cada uma das chamadas. Também foram criados sistemas para informar a comunidade
sobre as atividades planejadas na área. Em dois anos, o número de chamadas foi reduzido para cerca
de 50 casos por mês, após um pico de 210 casos por mês no início de 2012.
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MEIO AMBIENTE
Atuamos para reduzir o impacto ambiental das nossas atividades, ao mesmo tempo em que
ajudamos a atender à crescente demanda mundial por energia.
Os possíveis impactos ambientais das nossas
atividades, assim como seus efeitos nas comunidades
locais, são cuidadosamente considerados antes do
início dos projetos e durante as operações. Estamos
focados em áreas-chave, como a redução do
consumo de energia e de água; conservação da
biodiversidade; gestão de resíduos; prevenção de
derramamentos e vazamentos; diminuição da queima
de gás na produção de petróleo e controle das
emissões de gases de efeito estufa.
O gerenciamento de emissões de dióxido de carbono
(CO2 ) é feito através do uso de tecnologias e
processos com menor consumo de energia e da
redução da queima de gás em nossas operações.
Também atuamos no controle de emissões de CO2
através do desenvolvimento de tecnologias de captura
e armazenamento de carbono (CCS). Por exemplo,
estamos desenvolvendo no Canadá um projeto de
CCS batizado de Quest, com o objetivo de reduzir as
emissões de CO2 dos nossos empreendimentos em
areias petrolíferas.

hídricos se torna mais rigorosa e seus custos maiores.
Para obter um melhor controle do nosso consumo de
água, a Shell criou um centro de excelência em recursos
hídricos no seu Centro Tecnológico em Bangalore, na
Índia, para reunir tecnologias e conhecimentos da
companhia na área.

GESTÃO DE RESÍDUOS

A Shell adota, em todo o Grupo, um processo
padronizado de gestão de resíduos, buscando formas
de controlar o volume de resíduos produzido e
identificando, sempre que possível, materiais
alternativos que reduzam a geração de resíduos.
Também adotamos medidas para o reaproveitamento
e reciclagem de materiais, como ocorreu com os
resíduos das plataformas desativadas no Campo
Indefatigable, no Mar do Norte.

AMBIENTES SENSÍVEIS

Nossas parcerias com algumas das principais
organizações científicas e ambientais nos permitem
encontrar novas maneiras de gerir os desafios
ambientais e melhorar a forma como desenvolvemos
ÁGUA
nossos projetos e operamos as nossas instalações.
A disponibilidade de água doce é um desafio crescente
Trabalhamos em colaboração com organizações
para algumas comunidades e indústrias. As atividades
como Earthwatch, International Union for Conservation
em áreas onde há escassez de água podem trazer
of Nature, The Nature Conservancy e Wetlands
desafios tanto operacionais quanto comerciais, à
International para tratar dos aspectos ambientais das
medida que a regulamentação sobre o uso de recursos
nossas atividades.

No Pântano de Hawizeh, nas proximidades do empreendimento Majnoon, no Iraque,
uma família transporta cana seca para alimentar seus búfalos.

NOSSO ENFOQUE

Construção da unidade
Quest de captura e
armazenamento de
carbono no Scotford
Upgrader, em Alberta,
no Canadá.

EM DESTAQUE

CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE CARBONO
A captura e armazenamento de carbono consiste na captação do dióxido de carbono
gerado por fontes industriais e o seu armazenamento no subsolo.
De acordo com a Agência Internacional de Energia,
a captura e armazenamento de carbono é uma das
tecnologias mais promissoras da atualidade para
redução das emissões globais de dióxido de carbono.
Estamos desenvolvendo em Alberta, no Canadá,
o projeto Quest de captura e armazenamento do
dióxido de carbono produzido por nossos
empreendimentos em areias petrolíferas.
O projeto é associado ao empreendimento de
exploração de areias petrolíferas em Athabasca,
no qual a Shell detém 60% de participação.
Com a entrada em operação do projeto em 2015,
será possível captar, por ano, mais de um milhão de
toneladas de CO2, que será armazenado de forma
segura e permanente a uma profundidade de dois
quilômetros abaixo da superfície. É um volume que
equivale a retirar cerca de 175.000 veículos de
circulação. O governo de Alberta e o governo federal
do Canadá apoiam o desenvolvimento do projeto
com financiamento de C$ 865 milhões, que é parte
da sua verba destinada à redução das emissões
de CO2.
Um rigoroso programa de monitoramento está sendo
realizado para verificar o armazenamento seguro do
CO2 no subsolo. O programa consiste na perfuração
e no monitoramento de poços adicionais próximos aos
poços de injeção, assim como na análise dos poços
d’água já existentes permitindo-nos verificar a
ausência de impactos do projeto.

Realizamos um amplo trabalho de engajamento com
comunidades vizinhas, que inclui reuniões com
moradores para apresentar informações sobre o
projeto e tratar eventuais preocupações. A partir de
consultas junto aos proprietários de terras, foram feitas
diversas alterações na rota inicialmente prevista para
o oleoduto. Em sua construção, também evitamos
trabalhar em áreas de lavoura durante o período
de colheita.
Foi criado um painel de assessoria comunitária,
composto por dez representantes da comunidade,
com o intuito de divulgar informações sobre o
programa de monitoramento. O painel avaliará os
resultados do programa e servirá para orientar a
equipe de monitoramento do projeto Quest. Entre os
integrantes do painel estão proprietários de terras, um
vereador, um funcionário do serviço de emergência,
um professor universitário, um diretor de escola e um
representante do governo da área de saúde.
A Shell também participa de outros projetos de
captura e armazenamento de carbono. Na Austrália,
detém participação de 25% no Gorgon, empreendi
mento de gás natural offshore. Também é parceira do
Centro de Tecnologia de CO2 em Mongstad, na
Noruega, que desenvolve e testa novas tecnologias
de CCS. E, no início de 2014, firmou um convênio
com o governo do Reino Unido para desenvolver o
projeto de detalhamento do empreendimento de
captura e armazenamento de carbono em Peterhead.
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MUDANÇAS DO CLIMA
Um dos principais desafios enfrentados mundialmente é encontrar uma forma de atender à
crescente demanda por energia e ao mesmo tempo reduzir as emissões de CO2 – o gás de
efeito estufa (GEE) que é o principal responsável pelas mudanças do clima.
A atuação da Shell se divide em quatro áreas:
aumentar a produção de gás natural, contribuir com os
avanços tecnológicos em captura e armazenamento de
carbono, produzir biocombustíveis de baixo carbono e
aumentar a eficiência energética das nossas operações.

GÁS NATURAL

A geração de energia elétrica é responsável por mais
de um terço das emissões mundiais de CO2. Ao longo
de seu ciclo de vida, desde a extração até a geração
de energia elétrica, o gás natural produz cerca de
metade das emissões de GEE produzidas pelo
carvão. Assim, a conversão do carvão mineral para
gás natural é a rota mais rápida e rentável para muitos
países alcançarem suas metas de redução de CO2.

CAPTURA E ARMAZENAMENTO
DE CARBONO

A tecnologia de captura e armazenamento de carbono
armazena o CO2 com segurança no subsolo, em vez
de liberá-lo na atmosfera. A Agência Internacional de
Energia estima que essa tecnologia poderá reduzir as
emissões globais de CO2 em cerca de 15% até 2050,
desde que seja rapidamente adotada nos próximos
anos. É preciso o apoio do poder público para
introduzir essa e outras tecnologias de baixo carbono
em escala industrial, reduzindo as emissões em todo
o setor energético.

BIOCOMBUSTÍVEIS

Cerca de um quinto das emissões mundiais de CO2
são provenientes do transporte rodoviário. A Shell
figura entre os maiores produtores de etanol de
cana-de-açúcar do mundo através de nossa
participação na joint venture Raízen, no Brasil.
Comparado à gasolina, este biocombustível é capaz
de reduzir as emissões de CO2 em cerca de 70%,
considerando-se desde o cultivo da cana-de-açúcar
até sua conversão em etanol, sendo um dos
combustíveis de menor emissão de CO2 da
atualidade. A Shell também está entre as primeiras
grandes companhias de energia a investir
expressivamente na produção de biocombustíveis
avançados a partir das partes não alimentares de
culturas agrícolas.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Continuamos empenhados em melhorar a eficiência
energética dos nossos empreendimentos de produção
de óleo e gás, refinarias e petroquímicas. Contamos
com um programa de controle de energia e CO2 que
contempla o monitoramento permanente da eficiência
energética de nossos equipamentos. Esses sistemas
geram informações instantâneas que permitem adotar
medidas para reduzir o consumo de energia.

Funcionários da Shell na unidade de processamento de gás natural de Ormen Lange, na Noruega.

NOSSAS ATIVIDADES
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NOSSAS ATIVIDADES
GÁS NATURAL
Com avanços tecnológicos, ampliamos o aproveitamento dos recursos mundiais de gás
natural. Nossa produção de petróleo é aproximadamente a mesma que a de gás natural. Até
2030, prevê-se um aumento de 60% na demanda global por gás natural em relação a 2010.
Os países com grandes reservas de gás natural
poderão sustentar o crescimento econômico e, ao
mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais com
o uso de gás no lugar de carvão para geração de
energia. Uma usina termelétrica a gás natural produz
cerca da metade das emissões de CO2 geradas por
uma usina a carvão. Além de reduzir expressivamente
a poluição atmosférica, o custo de implantação cai
pela metade. Assim, a substituição do carvão mineral
por gás natural nas usinas termelétricas é a rota mais
rápida e rentável para muitos países alcançarem suas
metas de redução de CO2. O gás natural também
é ideal como solução flexível para complementar
a energia renovável, mantendo uma oferta estável
de energia.

GÁS NÃO CONVENCIONAL

Os hidrocarbonetos aprisionados em rochas de alta
densidade são conhecidos como óleo e gás não
convencionais. São encontrados em formações de
xisto ou arenito, em poros 100 vezes mais finos que
um cabelo humano, e sua produção requer um
processo denominado fraturamento hidráulico.
Grandes quantidades de água, misturadas com areia
e pequenas quantidades de produtos químicos, são
injetadas sob alta pressão para fraturar a rocha no
subsolo, promovendo o escoamento do gás e do óleo

para o poço. O fraturamento hidráulico é empregado
com segurança há mais de 60 anos. No entanto, o
seu emprego mais intensivo ao longo dos últimos anos,
junto com a expansão da perfuração em formações
de xisto, tem gerado preocupação em algumas
comunidades quanto aos possíveis impactos nas
emissões e nos recursos hídricos locais.
A Shell tem diversos empreendimentos de produção de
óleo e gás não convencionais em países como
Argentina, Turquia e Ucrânia. Em 2013, produzimos
cerca de 300.000 barris de óleo equivalente por dia
em empreendimentos de óleo e gás não
convencionais na América do Norte, e cerca de
30.000 barris de óleo equivalente por dia na China.
A Shell é líder na promoção da segurança em
empreendimentos de óleo e gás não convencionais,
tendo desenvolvido e adotado um conjunto de cinco
princípios operacionais aplicados em todas as suas
atividades nesse segmento. Esses princípios têm como
foco a segurança, a qualidade do ar, a proteção e o
uso responsável de recursos hídricos, a utilização do
solo e o engajamento com comunidades vizinhas.
Cada empreendimento é estudado individualmente,
levando em conta desde a geologia até as
comunidades do entorno, gerando um projeto
adequado às condições locais.

Construção da Prelude FLNG, nossa unidade flutuante para exploração de gás natural
liquefeito, no estaleiro de Geoje, na Coreia do Sul.
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GÁS NATURAL LIQUEFEITO (GNL)
A transformação do gás natural em líquido viabiliza o seu transporte de áreas remotas
para mercados distantes.
O processo de liquefação reduz a temperatura do gás
natural a -162°C, ponto em que ele se torna líquido e
sofre uma redução de volume de cerca de 600 vezes,
possibilitando seu transporte por todo o mundo.
Quando chega ao seu destino final, o gás natural
liquefeito é regaseificado, ou seja, passa novamente
ao estado gasoso, e é distribuído aos consumidores.
A Shell tem participação em dez unidades de
liquefação em todo o mundo, e está ampliando seu
portfólio com outros projetos de GNL.
Por exemplo, as empresas Shell, Korea Gas, Mitsubishi
e PetroChina firmaram um acordo para estudar a
construção de uma unidade de exportação de GNL
(com 40% de participação da Shell) na costa oeste
da Colúmbia Britânica, no Canadá. O empreendi
mento compreende o projeto, construção e operação
de uma unidade de liquefação e instalações de
armazenamento e exportação de GNL. Se aprovado,
o projeto possibilitará o escoamento da ampla oferta
de gás natural do Canadá para mercados em
expansão em todo o mundo.

UNIDADE FLUTUANTE DE GNL

A Shell está construindo uma unidade destinada à
produção, processamento, armazenamento e
transporte de GNL em alto mar. A Prelude FLNG,
plataforma flutuante de gás natural liquefeito, viabiliza
o acesso a campos marítimos de gás cuja exploração

era considerada inviável pelo alto custo e dificuldade.
A tecnologia de transformar o gás em líquido em alto
mar elimina a necessidade de gasodutos, instalações
em terra e infra-estrutura. Nossa primeira unidade está
em construção na Coreia do Sul e será destinada à
produção no campo de gás Prelude, na costa da
Austrália Ocidental.

GTL (GAS TO LIQUIDS,
liquefação de gás)

A tecnologia Gas-to-Liquids (GTL, na sigla em inglês)
da Shell permite o uso de gás natural, em vez de óleo
cru, como matéria-prima na produção de diversos
produtos líquidos, incluindo combustíveis para o setor
de transportes e materiais destinados à produção de
produtos químicos e lubrificantes. Esses produtos
podem tanto ser misturados com combustíveis
tradicionais quanto usados em forma pura. A queima
de combustíveis GTL gera menos poluentes quando
comparados aos combustíveis tradicionais.
A Pearl GTL, no Catar, é a maior planta de GTL do
mundo. A unidade aproveita o calor gerado por seus
processos para converter a água em vapor, que
propulsiona seus compressores e gera energia elétrica.
Seu sistema de reaproveitamento de água é o maior
da categoria e recupera, trata e reutiliza toda a água
do seu processo industrial.

TRANSPARÊNCIA DAS RECEITAS

Nossas atividades geram receitas para governos de todo o mundo, através de impostos e royalties.
São recursos que podem ajudar a sustentar suas economias e contribuir para o desenvolvimento local.
Para a Shell, uma maior transparência tanto nos impostos pagos aos governos quanto em sua destinação
é importante para manter um relacionamento de confiança entre empresas como a nossa e as
comunidades vizinhas.
Em 2013, a Shell pagou US$ 20,3 bilhões em impostos como pessoa jurídica e US$ 4,1 bilhões em
royalties. Também recolhemos um total de US$ 80,9 bilhões em impostos sobre o consumo e sobre a
venda de combustíveis e outros produtos em nome dos governos.

NOSSAS ATIVIDADES
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ENTREVISTA

ALASCA: PERGUNTAS E RESPOSTAS COM ANN PICKARD

Ann Pickard

Vice-Presidente
Executiva para
o Ártico
O Alaska é um local caro e de alto risco para
operar. Por que a Shell continua a apostar na
exploração de óleo e gás na região?

As nações do Ártico decidiram abrir a região para
a exploração marítima, e confiam em empresas como
a Shell para realizar essas atividades de forma
responsável. O Governo Federal dos Estados Unidos
estima que os recursos de óleo e gás marítimo do
Alasca sejam de 60 bilhões de barris de óleo
equivalente, em proporções aproximadamente iguais.
Para a Shell, os mares de Chukchi e Beaufort do
Alasca são os mais promissores entre as bacias
sedimentares não exploradas dos Estados Unidos.
As reservas de óleo e gás do Alasca representam uma
fonte de energia potencialmente significativa para o
mundo. Com o declínio dos recursos convencionais de
óleo e gás, torna-se necessário explorar recursos em
locais novos e mais complexos, a fim de acompanhar
o aumento da demanda global.

A Shell afirma ter uma forte cultura de segurança.
De que forma a companhia se prepara para
enfrentar uma situação de emergência, como
um vazamento de petróleo, numa região como
o Alasca?

Estamos empenhados em reduzir o risco de incidentes,
investindo na prevenção e na segurança operacional,
mas também precisamos estar preparados para o pior
cenário possível. Os nossos planos de resposta a
vazamentos são bastante estruturados, foram
aprovados pelos órgãos federais competentes dos
Estados Unidos, com participação de agências
estaduais do Alasca, e estão disponíveis ao público

em nosso website. A Shell está mais preparada para
enfrentar um eventual vazamento do que qualquer
outra empresa do mundo – nenhuma outra empresa já
mobilizou uma resposta local e imediata similar à
nossa. Também preparamos sistemas submarinos de
tamponamento e contenção para capturar e recuperar
os hidrocarbonetos na cabeça do poço.
Acreditamos que a indústria possa trabalhar em
conjunto na prevenção e nas ações de contingência.
Em 2012, a Shell se uniu a outras empresas
internacionais de óleo e gás em um projeto
multisetorial coordenado pelo Instituto Americano do
Petróleo (American Petroleum Institute). O objetivo é
desenvolver programas internacionais de pesquisa que
ampliem os conhecimentos e os recursos de resposta
da indústria a vazamentos no Ártico.

Quais são os planos da Shell em relação ao futuro
da exploração na costa do Alasca?
Uma decisão do Tribunal do Nono Circuito dos
Estados Unidos contra o Departamento do Interior do
país, de janeiro de 2014, criou obstáculos para
nossos projetos de perfuração marítima no Alasca.
Como consequência, decidimos suspender o nosso
programa exploratório na região em 2014.
Aguardamos uma breve solução para a discussão
judicial entre os órgãos competentes e o tribunal, e
continuaremos a acompanhar a situação enquanto
elaboramos o nosso planejamento.
Leia a entrevista na íntegra no Relatório de
Sustentabilidade Shell 2013 (em inglês).
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ENTREVISTA

NIGÉRIA: PERGUNTAS E RESPOSTAS COM MUTIU SUNMONU

Mutiu Sunmonu
Presidente das
companhias Shell
na Nigéria

A Shell descreve a Nigéria como um “ambiente
operacional desafiador”. Em 2013, foi anunciada
a intenção de vender alguns de seus
empreendimentos de produção e blocos de óleo
e gás no Delta do Níger. A Shell se mantém
comprometida com a Nigéria?

A Shell viveu em 2013 outro ano bastante desafiador.
No entanto, mantém seu compromisso com o futuro de
longo prazo da Nigéria, como já frisou em diversas
ocasiões. Conforme divulgado em junho de 2013,
decidimos reduzir a nossa presença no Delta do
Níger, porém reiteramos o nosso comprometimento
com outras áreas da Nigéria, como a produção de
gás em águas profundas e em terra. A decisão faz
parte de um processo de consolidação que busca
fortalecer a nossa atuação no país. Isso permitirá que
empresas locais ampliem sua presença no setor de
exploração e produção, e vem ao encontro da política
do governo nigeriano de incentivar o investimento de
empresas nacionais no setor de óleo e gás.

A Shell tem cobrado medidas do governo, em
colaboração com a sociedade civil, para combater
o furto de petróleo e a sabotagem de oleodutos
e outras instalações da Shell na Nigéria.
Quais medidas já foram tomadas?
A Shell tem diversas iniciativas para combater
o problema do furto de óleo cru, que ainda é
o principal responsável pela poluição do Delta
do Níger. Dentre as medidas estão a intensificação
da vigilância dos oleodutos, o aumento em 100%
do número de equipes de manutenção para
responder à sabotagem dos oleodutos e uma maior
colaboração com as comunidades locais. Também
aumentamos o nível de transparência para que a
população possa acompanhar o nosso progresso.

Acredito que o combate à criminalidade requer uma
ação mais ampla e coordenada. O governo deve
assumir um papel de protagonista e a Shell está
comprometida a fazer a sua parte. Em território
nacional, há de se reforçar a segurança, a apuração
dos fatos e a fiscalização enquanto, em âmbito
internacional, são necessárias ações de rastreamento
e apreensão das redes internacionais de
comercialização de óleo cru furtado.

Quais atividades de limpeza são realizadas após
os vazamentos?

Independentemente da causa, a Shell realiza ações de
resposta em todos os casos de vazamento com origem
na área no entorno de seus oleodutos e outras
instalações. A resposta tem como primeira medida a
suspensão da produção e a contenção do vazamento.
Para cada vazamento, é realizada uma investigação
conjunta com os órgãos reguladores, representantes de
petrolíferas, membros da comunidade e autoridades
locais e estaduais. O acesso seguro à área é
importante para proteger a segurança de todos.
Em 2013, passamos a convidar organizações não
governamentais para nos acompanhar como
observadores nas visitas da equipe de investigação
aos locais dos vazamentos. Também mantemos um
website específico sobre vazamentos de petróleo, que
apresenta relatórios semanais de acompanhamento
das atividades de limpeza, relatórios das investigações
e fotografias dos locais das ocorrências. A Shell
Nigéria é a única petrolífera internacional a possuir
esse tipo de site.
Leia a entrevista na íntegra no Relatório de
Sustentabilidade Shell 2013 (em inglês).

NOSSAS ATIVIDADES
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ÁGUAS PROFUNDAS

AREIAS PETROLÍFERAS

Há mais de 35 anos, a Shell é pioneira na exploração
e produção em águas profundas. Desenvolvemos
muitas das tecnologias avançadas, processos e
procedimentos de segurança que viabilizam a
produção segura de óleo e gás em profundidades
de até 2.500 metros.

As areias petrolíferas são um importante recurso
energético e representam uma fonte de energia
significativa para a América do Norte. Seu
desenvolvimento exige grandes quantidades de
energia e água e deve ser realizado com
responsabilidade. Existem três depósitos de areias
petrolíferas em Alberta e partes de Saskatchewan,
no Canadá.

A Shell produz óleo e gás em águas profundas no
Brasil, Malásia, Nigéria, Noruega e no Golfo do
México, nos Estados Unidos, sempre empenhada em
desenvolver esses recursos de forma responsável e em
respeitar as comunidades costeiras mais próximas de
suas operações.
Em suas atividades mundiais em águas profundas,
a Shell adota normas rigorosas de segurança que
cumprem ou superam as exigências das legislações
locais. A Shell se uniu a outras petrolíferas atuantes
no Golfo do México para formar a Marine Well
Containment Company (MWCC). Em 2013, a
MWCC, em parceria com a Shell, testou e instalou
um sistema de contenção para resposta em espaços
confinados em águas profundas, como os espaços
diretamente abaixo das plataformas de perfuração
ou produção.
O Projeto de Resposta em Poços Submarinos (Subsea
Well Response Project, em inglês), criado por nove
empresas líderes do setor e coordenado pela Shell,
projetou e construiu uma série de sistemas de
contenção que podem ser adaptados a emergências
em poços de águas profundas em todo o mundo.

Construção da plataforma Olympus para
o projeto Mars B, nos Estados Unidos.

Em 2013, anunciamos a nossa decisão de prosseguir
com o projeto Carmon Creek, em Alberta. Trata-se de
um projeto de petróleo in-situ com previsão de produzir
até 80.000 barris de petróleo por dia. Sua
concepção permite o uso eficiente do gás e água
associados às areias petrolíferas. Também foi
concedida licença, com condicionantes ambientais e
sociais, para a Expansão da Mina Jackpine, e
iniciamos um estudo de suas operações com os nossos
parceiros.
Continuamos operando de forma responsável para
reduzir o nosso impacto ambiental. Para isso,
buscamos soluções para aprimorar a gestão da água,
do solo e das emissões de dióxido de carbono em
nossos empreendimentos em areias petrolíferas.
Com apoio do governo canadense, estamos
construindo uma instalação de captura e
armazenamento de carbono, batizada de Quest,
associada ao empreendimento Scotford Upgrader.
Também colaboramos com outras empresas para
contribuir com o desenvolvimento de tecnologias que
possam reduzir o impacto ambiental das nossas
atividades.

Um operador se prepara para trabalhar na
mina do rio Muskeg, em Alberta, Canadá.
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COMBUSTÍVEIS
E PRODUTOS
Desenvolvemos combustíveis e lubrificantes para
veículos que ajudam a reduzir o consumo e aumentar
a eficiência dos motores. Esses combustíveis poderão
minimizar o impacto ambiental do transporte
decorrente da expansão acentuada da frota de
veículos prevista para as próximas décadas.
Oferecemos uma linha de combustíveis mais eficientes,
como o diesel Shell FuelSave e a gasolina Shell
FuelSave Unleaded, que ajudam os motoristas a
economizar combustível. Esses combustíveis são
formulados para melhorar a combustão no motor
e reduzir as perdas de energia. Atualmente, são
comercializados em 20 países da Ásia, África
e Europa. Além disso, prosseguimos com o
desenvolvimento de gás para o transporte e de
bicombustíveis.
Em nossas ações ligadas à eficiência energética,
ajudamos os nossos clientes a mudar seus hábitos no
trânsito. A campanha global “Shell FuelSave Target
One Million” quer ajudar um milhão de motoristas a
dirigir com mais eficiência, economizar combustível e
reduzir o custo do uso de veículos. Lançada em 2012,
a campanha disponibiliza aos motoristas informações
e dicas sobre cuidados com os veículos através de
uma série de jogos interativos online. Mais de
400.000 motoristas em 18 países participaram da
ação até o fim de 2013.

A campanha Shell FuelSave Target
One Million procura mudar os hábitos
no trânsito.

reports.shell.com

BIOCOMBUSTÍVEIS
O uso de biocombustíveis de baixo carbono é uma
das formas de reduzir as emissões de dióxido de
carbono no setor de transporte ao longo dos próximos
anos. A brasileira Raízen, na qual a Shell tem
participação, é uma das maiores produtoras mundiais
de etanol de cana-de-açúcar, um biocombustível de
baixo carbono. Também destinamos investimentos
significativos ao desenvolvimento de biocombustíveis
avançados.
Em 2013, utilizamos cerca de nove bilhões de litros
de biocombustíveis na composição da nossa gasolina
e diesel mundialmente. Nossos contratos novos
e renovados para a compra de biocombustível contêm
cláusulas que estabelecem critérios ambientais e
sociais.
A Raízen produziu, em 2013, mais de dois bilhões de
litros de biocombustível de baixo carbono feito de
cana-de-açúcar no Brasil. Comparado à gasolina, este
biocombustível é capaz de reduzir as emissões de
CO2 em cerca de 70%, considerando-se desde o
cultivo da cana-de-açúcar até o uso do etanol como
combustível. Em 2013, a Raízen, em parceria com a
International Union for Conservation of Nature, avaliou
a eficácia da certificação Bonsucro para contribuir
para a proteção da biodiversidade local. A empresa
também iniciou em uma de suas usinas a construção
de uma instalação capaz de produzir biocombustíveis
avançados de baixo carbono a partir do bagaço,
folhas, cascas e outros resíduos da cana-de-açúcar,
com tecnologia da Iogen Energy.

Através da joint venture Raízen produzimos
biocombustível de baixo carbono feito de
cana-de-açúcar.

NOSSO DESEMPENHO
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NOSSO DESEMPENHO
Em 2013, permanecemos empenhados em reduzir o
nosso impacto no meio ambiente, atuar em estreita
parceira com as comunidades em que operamos, e
gerar empregos e renda para as economias locais.
Ao longo do ano, mantivemos nosso investimento em
projetos que irão garantir recursos energéticos ao

longo das próximas décadas. Saiba mais sobre o
nosso desempenho econômico, ambiental e social no
Relatório de Sustentabilidade Shell 2013.
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