
obter resultados da  
forma correcta

A Maneira da Chevron explica as nossas 
convicções, visão, propósito e valores. 
Orienta a forma como trabalhamos e 
estabelece um entendimento comum 

da nossa cultura e aspirações.

à maneira 
da 

chevron
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A criatividade humana resolve qualquer desafio e supera 
qualquer obstáculo. Responder às crescentes necessidades 

energéticas do mundo exige a procura de inovações e 
avanços que proporcionem um melhor futuro para todos.

Este é o nosso passado, o nosso presente  
e o nosso futuro.
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a energia é um bem 
essencial na vida moderna
Trabalhamos para fornecer a energia que 
capacite o progresso humano em todo o 

mundo. Vivemos este propósito todos os dias.

o futuro é a baixa 
emissão de carbono

As nossas acções irão tornar a energia 
e as cadeias globais de abastecimento 

mais sustentáveis, ajudando empresas e 
clientes que utilizam os nossos produtos a 
alcançar um mundo com menos carbono.

as nossas convicções

a criatividade humana 
alimenta a inovação

A imaginação e a perseverança das 
pessoas irá facultar soluções aos 

maiores desafios energéticos.

a liderança implica maior 
responsabilidade

Dar resposta às crescentes expectativas 
exige desempenho e responsabilização 
ao mais alto nível. Queremos apresentar 

os melhores resultados do sector.
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a nossa  
visão

Ser a empresa multinacional 
de energia mais admirada 

pelas suas pessoas, 
parcerias e desempenho

o nosso 
propósito

Desenvolver energia mais 
económica, fiável, cada vez 

mais limpa capacitando 
o progresso humano
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diversidade e inclusão
Respeitamos e aprendemos com as culturas 
dos locais onde operamos. Dispomos de um 
ambiente de trabalho inclusivo que valoriza 
a singularidade e diversidade de talentos, 

vivências e ideias de cada indivíduo.

parceria
Construímos relações de confiança  

e mutuamente benéficas. Trabalhamos  
juntos - e com os nossos parceiros -  

para alcançar soluções e avanços 
tecnológicos que beneficiem os nossos 

accionistas e a sociedade.

pessoas e meio ambiente
Queremos liderar o nosso sector  

no desempenho em saúde, segurança  
e ambiente. A protecção de pessoas,  
bens, comunidades e do ambiente é  

a nossa maior prioridade.

confiança e integridade
Ganhamos a confiança e respeito actuando 
com integridade e trabalhando de acordo 
com os mais elevados padrões de ética.  

A nossa cultura e reputação  
baseiam-se nesses princípios.

desempenho da liderança
Desenvolvemos líderes e colaboramos 

como uma só equipa para apresentar um 
desempenho de excelência no sector. 
Estamos continuamente a aumentar a 

fasquia tanto das nossas acções como dos 
resultados para responder às elevadas 
expectativas dos nossos accionistas.

os nossos valores
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como trabalhamos

alinhar e inspirar
Estabelecemos expectativas 

bem definidas e comunicamos 
um propósito comum.

aumentar as capacidades
Desenvolvemo-nos a nós próprios 

dando e recebendo feedback e correndo 
riscos bem ponderados para manter 

a nossa vantagem competitiva.

construir relações
Construímos confiança mantendo os 

nossos compromissos, fomentando um 
ambiente de trabalho em que todos se 

sintam bem e colaborando além fronteiras 
em equipas de alto desempenho.

apresentar resultados
Capacitamos as pessoas para tomarem 

decisões e removerem barreiras para 
a concretização de resultados.
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