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Segundo a companhia, aporte será feito na joint venture com a empresa brasileira de açúcar e 
álcool Cosan 
 
A petrolífera anglo-holandesa Shell planeja investir US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 2,67 bilhões) 
na joint venture com a empresa brasileira de açúcar e álcool Cosan, segundo anunciou a 
empresa nesta quinta-feira. 
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Peter Voser, executivo-chefe da Shell: plano global de 

investimentos de até US$ 27 bilhões em 2011 
 
De acordo com o executivo-chefe, Peter Voser, o investimento programado para o Brasil faz 
parte da estratégia de crescimento de médio prazo da companhia. 
 
O plano global da empresa prevê investimentos totais entre US$ 25 bilhões e US$ 27 bilhões 
em 2011, segundo Voser. 
 
“Continuamos a investir para que possamos atingir nossos alvos e continuar gerando melhores 
resultados para os nossos acionistas”, disse o executivo em comunicado divulgado pela 
companhia, que emprega 100 mil funcionários em mais de 90 países onde atua, sendo 2 mil 
em suas operações no Brasil. 
 
No quarto trimestre do ano passado a companhia teve um lucro líquido de US$ 6,79 bilhões, 
um crescimento de 246% em comparação com o resultado de US$ 1,96 bilhão verificado no 
mesmo período em 2009. 
 
O desempenho foi impulsionado pelo aumento nos volumes de produção e comercialização e 
pelo avanço nos preços do petróleo. 
 
A receita da companhia cresceu 27% no período de setembro a dezembro para US$ 100,7 
bilhões. 
 
No ano passado, o lucro líquido avançou 61%, para US$ 20 bilhões com a produção média de 
petróleo e gás da companhia apresentando um crescimento de 5% na comparação com 2009. 
O faturamento da Shell em 2010 cresceu 33% na comparação com o exercício fiscal anterior 
para US$ 378 bilhões. 
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