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Shell vende negócios de downstream na Austrália 
 

A Shell anunciou no dia 21 de fevereiro que chegou a um acordo para a venda de 
seus negócios na área de produção e distribuição de combustíveis e lubrificantes, na 
Austrália, à empresa holandesa Vitol, por um valor aproximado de US$2,9 bilhões. 
A transação inclui a refinaria de Geelong e 870 pontos de vendas, além das áreas de 
asfalto, químicos e parte dos negócios de lubrificantes. 
 
O acordo inclui também licença e exclusividade para a distribuição dos lubrificantes da 

marca Shell, pela Vitol. Os negócios de aviação ficaram fora da transação. A Shell 

manterá a planta de mistura de óleos lubrificantes em Brisbane, que será convertida em 

instalações para distribuição e estocagem de granel. Segundo a Shell, a maioria dos 

empregados será mantida sob o comando dos novos donos. 

 

As operações de upstream da Shell na Austrália não serão afetadas, e a empresa informa 

que continuará investindo nesse setor. 

 

Segundo o CEO da Shell, Bem van Beurden, a Austrália continua a ser importante para a 

empresa, porém há necessidade de se fazer escolhas difíceis no portfólio para melhorar a 

competitividade global da companhia. “Nossos clientes continuarão a usufruir da 

qualidade associada à marca Shell, e estamos confiantes de que a Vitol irá investir no 

crescimento do negócio”, afirmou Beurden. 

 

O presidente e CEO da Vitol, Ian Taylor, disse que se trata de uma aquisição muito 

importante, pois é uma boa empresa que nos deixa uma equipe experiente apoiada pelos 

valores da marca Shell. “A Austrália tem uma economia em crescimento e esperamos 

trabalhar esse time, para reforçar e crescer no negócio”, comentou Taylor. 

 

A Shell retirou-se recentemente de várias atividades de downstream, incluindo a venda de 

refinarias no Reino Unido, Alemanha, França, Noruega e República Checa, os negócios 

distribuição no Egito, Espanha, Grécia, Finlândia e Suécia, além dos planos de venda na 

Itália e Noruega. 
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