
Raízen apresenta vantagens e descontos exclusivos do cartão Shell Santander 
na 1ª ExpoTáxi RJ 

 
Parceria entre a Raízen e um dos maiores bancos do mundo traz para profissionais do setor de 

táxi e frotas benefícios em abastecimento, troca de óleo e compras nas lojas Shell Select 

 
Rio de Janeiro, 8 de julho de 2013 – A Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, marcará 
presença na 1ª ExpoTáxi RJ, evento que reúne fornecedores de produtos e serviços para o 
setor de táxi e frotistas. A companhia apresentará aos participantes, além de toda a sua 
expertise em combustíveis, o cartão de crédito Shell Santander, que oferece descontos no 
abastecimento e nos demais produtos e serviços disponíveis nos postos Shell, como compras 
nas lojas de conveniência Shell Select e troca de óleo. 
 
O cartão de crédito Shell Santander é disponibilizado com a bandeira MasterCard, nas versões 
Nacional e Internacional, e pode ser adquirido em todos os postos da rede Shell credenciados 
no Brasil ou na própria ExpoTáxi. 
 
A versão Internacional garante até 4% de desconto no valor do combustível, o que pode 
resultar no abatimento de até R$ 0,10 por litro (se considerarmos o preço médio de R$2,50). Já 
a versão Nacional chega a 2%, o equivalente ao desconto de R$ 0,05 por litro. Além desses 
benefícios, é possível pagar contas e realizar saques e pagamento da fatura de forma 
parcelada.  
 
A Raízen ainda realizará a exposição de uma réplica do carro 77 da equipe Shell Racing, da 
Stock Car, que é a principal categoria de automobilismo do País.  

  
Serviço 
 
Expo Táxi RJ 
 
Data: De 11 a 13 de julho  
Local: Centro de Convenções SulAmérica (Cidade Nova) 
Endereço:  Av. Paulo de Frontin, 1 - Cidade Nova - Centro - Rio de Janeiro/ RJ 
Horário: Das 12 às 21h 
Entrada gratuita 

 
Sobre a Raízen 
A Raízen é líder em energia renovável no Brasil e primeiro player totalmente integrado do setor 
sucroenergético, com atuação em todas as etapas do processo: cultivo da cana, produção de 
açúcar e etanol, comercialização, logística interna e de exportação, distribuição e varejo. A 
companhia está entre as cinco maiores em faturamento do país e conta com cerca de 40 mil 
funcionários. Com 24 unidades, a Raízen produz 2 bilhões de litros de etanol por ano, 4 
milhões de toneladas de açúcar e gera mais de 900 MW de energia elétrica a partir do bagaço 
da cana-de-açúcar. A empresa também está presente em 54 aeroportos, possui 57 terminais 
de distribuição e comercializa aproximadamente 22 bilhões de litros de combustíveis para os 
segmentos de transporte, indústria e varejo. Na área de distribuição, a companhia conta com 
uma rede formada por 4.700 postos de serviço com a marca Shell e 800 lojas de conveniência 
Shell Select. A Raízen foi formada em 2011 a partir da integração de parte dos negócios de 
Shell e Cosan. 
 
Informações à imprensa: 
Máquina da Notícia 
Juliane Silva | (11) 3147- 7443 | juliane.silva@grupomaquina.com  
Leonardo Souza | (11) 3147-7909 | leonardo.souza@grupomaquina.com 
Carolina Landulfo | (11) 3147-7400 | carolina.landulfo@grupomaquina.com 
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