
a filosofia da chevron
obtendo os resultados da forma correta

A Filosofia da Chevron explica quem nós somos, em que acreditamos,  
como atingimos nossos resultados e para onde desejamos ir.  

Ela cria uma base comum de entendimento não apenas para nós mas também  
para todos que se relacionam com a empresa. 

A essência da Filosofia da 
Chevron é a nossa visão...  
ser a empresa global de 

energia mais admirada graças 
à sua gente, às suas parcerias 

e ao seu desempenho.

visão

Nós criamos a energia 
que melhora a vida das 

pessoas e move o mundo. 

impulsionando 
o progresso 

humano



Os alicerces da nossa empresa são os nossos valores, 
que nos diferenciam e orientam nossas ações na busca 

de resultados. Nossos negócios são realizados de 
maneira socialmente e ambientalmente responsável, 

respeitando a lei e os direitos humanos universais 
para beneficiar as comunidades onde atuamos.

valores
Nossas estratégias orientam 

nossas ações para entregarmos 
os melhores resultados da 

indústria e um valor superior 
para os acionistas em qualquer 

ambiente de negócios.

estratégias

diversidade e inclusão

Respeitamos e aprendemos com as 
culturas dos países onde atuamos. Temos 
um ambiente de trabalho inclusivo, que 
valoriza a singularidade e a diversidade  
de talentos, experiências e ideias.

alto nível de desempenho

Nós temos paixão em entregar resultados, 
e estamos em busca da melhoria 
contínua.  Somos os responsáveis por 
nossas ações e resultados.  Aplicamos 
processos consagrados de acordo com 
cada situação e sempre estamos em 
busca de soluções ágeis e inovadoras.

integridade e confiança

Somos honestos com nós mesmos 
e com os outros e honramos nossos 
compromissos. Nós confiamos, 
respeitamos e apoiamos uns aos outros. 
Para conquistar a confiança de nossos 
colegas e parceiros, nós aplicamos os mais 
altos padrões éticos em tudo que fazemos.

parceria

Nós criamos uma relação de confiança e 
benefício mútuo quando colaboramos com 
nossas comunidades, governos, clientes, 
fornecedores e outros parceiros de 
negócios. Nosso sucesso é maior quando 
há também o sucesso de nossos parceiros.

proteção às pessoas  
e ao meio ambiente

Priorizamos a saúde e a segurança de 
nossa mão de obra, a proteção de nossos 
ativos e do meio ambiente. Oferecemos 
um desempenho de excelência mundial, 
com foco na prevenção de incidentes de 
alta consequência. 

principais estratégias  
de negócios

Upstream
Conquistar os maiores retornos 
da indústria e ao mesmo tempo 
desenvolver oportunidades de 
explorar recursos de alto valor

Downstream & Chemicals
Aumentar os ganhos em toda a 
cadeia de valor e fazer investimentos 
direcionados para obter os maiores 
retornos da indústria

Midstream 
Fornecer conhecimentos operacionais, 
comerciais e técnicos para melhorar  
os resultados dos setores de Upstream 
e de Downstream & Chemicals

estratégias da empresa

Pessoas
Investir em pessoas para desenvolver 
e capacitar uma força de trabalho 
de alta competência que atinge 
resultados da maneira certa

Execução
Atingir resultados por meio de uma 
disciplinada excelência operacional, 
proteção do capital e eficiência de custos 

Crescimento
Aumentar os lucros e retornos utilizando 
nossas vantagens competitivas

Tecnologia e excelência funcional
Diferenciar o desempenho através de 
tecnologia e especialização funcional
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