
à maneira da chevron
atingindo os resultados da maneira correcta

À Maneira da Chevron explica quem somos, no que acreditamos,  
como alcançamos os objectivos e para onde queremos ir.  

Estabelece um entendimento comum não só para nós, mas também  
para todos os que interagem connosco. 

No centro do À Maneira da 
Chevron, está a nossa visão… 

ser a melhor companhia global 
de energia, uma companhia 

admirada pela qualidade 
dos seus empregados, 

parcerias e desempenho.

visão

Desenvolvemos 
a energia que 

melhora vidas e faz 
avançar o mundo. 

apoio ao 
progresso da 
humanidade



A base da nossa companhia assenta nos nossos valores,  
os quais nos distinguem e guiam as nossas acções para 
produzir resultados. Desenvolvemos a nossa actividade  

de forma responsável a nível social e ambiental, respeitando 
as obrigações legais e os direitos humanos universais,  

de modo a beneficiar as comunidades onde trabalhamos.

valores
As nossas estratégias 

orientam as nossas acções 
para produzirmos os melhores 
resultados na indústria, bem 

como valor superior para 
os accionistas em qualquer 

ambiente empresarial.

estratégias

diversidade e inclusão

Respeitamos e aprendemos com as 
culturas em que actuamos. Temos um 
ambiente de trabalho inclusivo que 
valoriza a singularidade e a diversidade de 
talentos individuais, experiências e ideias.

desempenho superior

Defendemos com perseverança a 
produção de resultados e empenhamo-nos 
na melhoria continua. Assumimos a 
responsabilidade pelas nossas acções 
e resultados. Aplicamos processos 
comprovados de forma adequada à 
finalidade e procuramos sempre soluções 
inovadoras e ágeis.

integridade e confiança

Somos honestos connosco próprios e 
com os outros e honramos os nossos 
compromissos. Confiamos, respeitamos e 
apoiamo-nos mutuamente. Conquistamos 
a confiança dos nossos colegas e parceiros 
ao colaborar de acordo com os mais altos 
padrões éticos em tudo o que fazemos.

parceria

Estabelecemos relações de confiança 
e mutuamente benéficas ao colaborar 
com as nossas comunidades, governos, 
clientes, fornecedores e outros parceiros 
comerciais. Temos mais sucesso quando 
os nossos parceiros alcançam sucesso 
connosco.

protecção das pessoas  
e do ambiente

Damos prioridade máxima à saúde e 
à integridade física da nossa força de 
trabalho, bem como à protecção do 
nosso património e ambiente. Atingimos 
o mais elevado desempenho a nível 
mundial, concentrando os nossos 
esforços em impedir incidentes com 
fortes consequências. 

principais estratégias 
empresariais

Upstream
Produzir lucros sem paralelo na 
indústria, desenvolvendo ainda 
excelentes oportunidades de recursos

Downstream & Chemicals
Aumentar os rendimentos na cadeia 
de valor e fazer investimentos 
específicos para liderar a indústria em 
termos de rendibilidade

Midstream 
Oferecer conhecimentos operacionais, 
comerciais e técnicos para melhorar os 
resultados em Upstream, bem como 
em Downstream & Chemicals

estratégias empresariais

Pessoas
Investir nas pessoas para desenvolver 
e capacitar uma força de trabalho 
extremamente competente que 
produz resultados da maneira correcta

Execução
Produzir resultados por meio de 
excelência operacional disciplinada, 
gestão de capital e eficiência em 
matéria de custos

Crescimento
Aumentar as receitas e os lucros 
tirando proveito das nossas vantagens 
competitivas

Tecnologia e excelência funcional
Distinguir o desempenho através  
de conhecimentos tecnológicos  
e funcionais
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