
 
COVID-19 
Paper iniciativas de doação Raízen 

 
RESUMO EXECUTIVO 

• 98 hospitais já beneficiados e mais 74 em processo 

• 117 instituições atendidas 

• 108 cidades contempladas, distribuídas em 9 estados 

• 1,1 milhão* litros de álcool 70% doados (*já doados e projetados para entrega) 

• + R$ 2,4 milhões em doações para hospitais e parceiros 

Última atualização: 19 de maio, 17h 

 

DOAÇÃO DE ÁLCOOL 70% 

• Doação de mais de 1,1 milhão litros de álcool 70% para 98 hospitais, contemplando 

108 cidades em 9 estados, como São Paulo, Goiás, Paraná e Minas Gerais. A ação, 

realizada em entregas de tambores de 250 litros, incluiu também doação de lotes para 

a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA), forças policiais do Rio de Janeiro, 

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, uma penitenciária e prefeituras 

paulistas. Comgás e Rumo, outras empresas controladas pelo Grupo Cosan, receberam 

lotes de doação para atender seus funcionários e parceiros, aumentando as medidas 

de higiene que previnem o contágio pelo vírus.  

Última atualização: 19 de maio, 17h 

 

APOIO A HOSPITAIS DE CAMPANHA 

• Em São Paulo e no Rio de Janeiro, Estados com maior número de pessoas infectadas, a 

Raízen efetivou doações que ajudarão hospitais de campanha para atendimento de 

pacientes. No Rio de Janeiro, a empresa destinou recursos para a montagem de 

hospitais temporários. Em São Paulo, os hospitais provisórios do Pacaembu e do 

Anhembi receberam álcool 70%. Para a estrutura montada no estádio de futebol da 

capital paulista, também foram destinados 2.000 L/dia de diesel para alimentação dos 

geradores de energia. 

• A empresa também está contribuindo para a construção de hospitais provisórios do 

Rio de Janeiro por uma doação financeira via IBP. 

Última atualização: 13 de abril, 17h 

 

 

 



 

 

PARCERIAS COLABORATIVAS COM GRANDES EMPRESAS 

Natura, Ypê, Sest/Senat, CCR 

• Com o compromisso de unir parceiros e criar uma rede colaborativa de apoio contra os 

impactos da pandemia, a Raízen firmou parceria com a Natura e a Ypê para o envase 

de, até o momento, 645 mil litros de álcool 70%, e distribuição em postos de 

combustíveis nas estradas e nos pontos de distribuição definidos pelo Sest/Senat. A 

negociação com os parceiros teve suporte da Trizy, plataforma digital de serviços para 

o mercado de transporte de cargas, e a ação busca distribuir o produto para 

caminhoneiros, profissionais essenciais para o abastecimento do País. A distribuição é 

feita nas estradas e pontos de pedágio em cerca de 130 localidades, uma logística que 

conta com parceira da CCR. Os caminhoneiros também terão à disposição vacinação 

contra H1N1, medição de temperatura e orientação sobre os cuidados essenciais 

contra da Covid-19.  

Última atualização: 19 de maio, 17h 

 

Rede Raia Drogasil 

• A Raízen também doará álcool 70% para a rede Raia Drogasil, que fará o envase e 

venda do produto em seus pontos de venda. Todo o lucro da venda será doado para 

iniciativas de combate ao vírus e compra de equipamentos de proteção individual que 

serão destinados a hospitais.  

Última atualização: 06 de abril, 16h 

 

POSTOS SHELL (REVENDEDORES E FRANQUEADOS) 

• Revendedores dos postos Shell nas regiões mais afetadas também receberam doação 

de álcool gel e álcool 70%, destinado à higiene de seus colaboradores e clientes. 

• Pacote robusto para os revendedores, os empresários que tocam os postos Shell 
espalhados pelo Brasil. Entre as medidas estão a flexibilização de pagamentos e o 
adiantamento de recebíveis dos pagamentos digitais para D+2, podendo gerar uma 
liquidez aos nossos parceiros de até R$500 milhões;  
 

Última atualização: 13 de abril, 17h 
 

• Fazem parte do pacote as iniciativas: 
o Antecipação de recebíveis GetNet D+0 
o Prorrogação de parcelas de financiamento e confissão de dívida 
o Contratos de locação e sublocação com desconto de 50% 
o Contratos de Rebate sem trava de performance mínima 
o Prorrogação de parcelas do Plano de Marketing 
o Antecipação de recebíveis Shell Box D+2 via Mercado Pago e PayPal 
o Flexibilização das taxas (Fee e FUP) e incentivo de categorias Select 
o Desconto de 50% em royalties GNV 
o Programa Valoriza com pontuação em dobro 



 

 

o Carta de suporte à negociação de aluguel 
 

Última atualização: 08 de abril, 16h 
 

• Parceria com a Vivo que está oferecendo 2G de internet (válidos por 15 dias) para 
todo o time de pista dos postos Shell, além das equipes das lojas de conveniência. 
Válida para clientes Vivo Pré ou para os que peçam portabilidade para operadora, 
podendo ser renovada por uma vez (+15 dias com +2G). A iniciativa permite aos times 
que estão na linha de frente, trabalhando todos os dias nas ruas, possam se conectar 
com mais frequência e estar mais próximos das suas famílias, seja por ligações ou por 
vídeo chamadas. Para participar, o dono do posto deve cadastrar os nomes e dados 
pessoais dos funcionários num hotsite específico e eles receberão o saldo direto na 
linha cadastrada. 
 
Última atualização: 27 de abril, 16h 
 
 

LOJAS SHELL SELECT 

• As lojas de conveniência Shell Select passam a oferecer produtos não-perecíveis, itens 

de higiene pessoal e de limpeza, tornando-se uma opção segura para a compra de 

itens essenciais com preço justo e em locais mais próximos dos clientes. 

• Os franqueados da rede de conveniência foram orientados a retirar mesas e cadeiras 

das lojas ou isolar a área de convivência, para evitar a aglomeração e o consumo de 

produtos no local-disponibilizando assim ainda mais espaço para a venda de itens de 

necessidade básica. Ainda com as lojas de conveniência da rede Shell, para atender os 

consumidores em suas casas, foram firmadas novas parcerias com as principais 

empresas de delivery, como a Uber Eats, iFood e Rappi.  

• A Shell Select doou, até o dia 20 de maio, cafés e sobremesas para funcionários de 

hospitais (qualquer função, não apenas médicos) e entregadores de app de delivery. 

Para receber os brindes, eles apresentavam o crachá do hospital ou a bolsa térmica da 

entrega. As sobremesas eram: Torta de Limão, Cocada Cremosa, Pudim e Palha 

Italiana. 

Última atualização: 19 de maio, 17h 

 

SHELL BOX 

• A Raízen também distribuirá crédito combustível no valor de R$ 50 para profissionais 

da saúde, por meio do aplicativo Shell Box. A plataforma permite o pagamento do 

abastecimento diretamente pelo celular, de forma rápida e segura, sem precisar sair 

do carro, ajudando a reduzir a propagação do vírus nos postos. Os vouchers de crédito 

combustível, que totalizam uma doação de cerca de R$ 3 milhões, serão doados aos 

médicos e enfermeiros.  

Última atualização: 13 de abril, 17h 

 



 

 

MENSAGENS MACRO SOBRE AÇÕES PARA PÚBLICO INTERNO 
 

• Desde o início deste novo cenário, nosso foco sempre foi o de adotar as medidas 
necessárias para a continuidade das atividades de forma remota e presencial, 
garantindo as ações pertinentes nas áreas de segurança física, de higiene e suporte 
psicológico. 

• Os nossos times que precisam estar fora de casa para que todo o resto da população 
esteja em quarentena estão recebendo todas as orientações e suporte necessários 
para que estejam seguros e com as condições de trabalho e saúde adequadas. 

• De forma a contribuir para o pleno funcionamento dos sistemas logísticos e de energia 
do país neste momento de crise oriunda do Covid-19, e em função das necessárias 
medidas tomadas para quarentena de parte da população, a Raízen, por meio de sua 
controladora, a Cosan, anunciou que, neste momento, não fará redução do seu quadro 
de pessoal. 

 

AÇÕES/ INICIATIVAS NAS OPERAÇÕES E ESCRITÓRIOS 
 

• Adoção e disseminação das orientações do Ministério da Saúde para evitar o contágio 
do Coronavírus em todas as operações da companhia, como por exemplo o 
distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações; 

• Distribuição de máscaras de proteção para todo o time de operações e escritórios; 

• Medição de temperatura de todas as pessoas que acessam as instalações da 
companhia. Caso a pessoa apresente algum sintoma, ela recebe orientações de saúde 
para que procure o atendimento de uma equipe médica imediatamente. 

• Afastamento de funcionários classificados como grupo de risco; 

• Disponibilização de uma central de atendimento 24x7 (telefone e WhatsApp) para 
funcionários e familiares tirarem dúvidas; 

• Distribuição de álcool gel em todas as dependências da empresa e terminais de 
abastecimento para assepsia; 

• Reforço na higienização e limpeza de todos os ambientes, incluindo banheiros, 

refeitórios, corrimãos, maçanetas e elevadores, entre outros; 

• Antecipação da vacinação contra a H1N1 e ampliação do público elegível; 

 


