
A nossa visão significa que:

•	 fornecemos,	em	todo	o	mundo	e	de	forma	segura,	produtos	energéticos	vitais	ao	
desenvolvimento	económico	sustentável;

•	 somos	um	grupo	de	pessoas	e	uma	organização	com	elevadas	capacidades	e	sentido	do	dever;

•	 somos	um	parceiro	de	eleição;

•	 temos	um	desempenho	de	nível	mundial;

•	 conquistamos	a	admiração	de	todos		
aqueles	com	quem	trabalhamos	—		
investidores,	clientes,	governos	dos		
países	onde	operamos,	comunidades		
locais	e	os	nossos	empregados	—		
não	apenas	pelos	objectivos	que		
atingimos,	mas	também	pela		
maneira	como	os	atingimos.

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

À Maneira da Chevron
Atingindo os Resultados da Maneira Correcta 

À Maneira da Chevron explica quem somos, o que fazemos, em que acreditamos e o 

que pretendemos alcançar.

À Maneira da Chevron representa uma plataforma comum de entendimento não 

apenas para nós, empregados, mas também para todos aqueles com quem nos 

relacionamos.
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Integridade  
Somos honestos para com os outros e connosco. Observamos os mais elevados padrões 
éticos em todos os nossos negócios. Cumprimos o que prometemos. Assumimos as 
nossas obrigações e responsabilizamo-nos pelo nosso trabalho e pelos nossos actos. 

Confiança 
Confiamos uns nos outros, respeitamo-nos, apoiamo-nos e fazemos por merecer a 
confiança dos nossos colegas e parceiros.

Diversidade  
Respeitamos e aprendemos com as culturas dos locais onde operamos. Valorizamos e 
demonstramos o nosso respeito pela singularidade dos indivíduos e pela variedade de 
perspectivas e talentos que eles nos oferecem. Cultivamos um ambiente de trabalho 
inclusivo e acolhemos com entusiasmo uma grande diversidade de pessoas, ideias, 
talentos e experiências.

Engenho  
Procuramos sempre novas oportunidades e soluções inovadoras. Usamos a nossa 
criatividade para descobrir maneiras diferentes e práticas de resolver os problemas. 
A nossa experiência, tecnologia e perseverança permitem-nos superar os desafios e 
criar valor.

Parceria  
Assumimos o firme compromisso de ser um bom parceiro, apostado em desenvolver 
relações produtivas de colaboração, confiança e benefício mútuo com os governos, as 
outras companhias, os nossos clientes, as nossas comunidades bem como entre uns e 
outros.

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. O nosso objectivo é sermos 
admirados pelo nosso desempenho de nível mundial, alcançado por uma aplicação 
disciplinada do nosso Sistema de Gestão da Excelência Operacional.

Desempenho Superior  
É nosso propósito alcançar a excelência em tudo o que fazemos e em continuar a 
melhorar. Temos a paixão pelos resultados que ultrapassam as expectativas — tanto 
as nossas como as dos outros. Procuramos os resultados com decisão e sentido de 
urgência.

A nossa companhia assenta sobre os nossos valores – valores que nos 

distinguem e nos guiam em todos os nossos actos. Conduzimos os nossos 

negócios de maneira socialmente responsável e ética. Respeitamos a lei, 

defendemos os direitos humanos, protegemos o ambiente e beneficiamos as 

comunidades onde trabalhamos.

Valores

Estratégias Empresariais 

Pessoas 
Investir nas pessoas para reforçar a 
capacidade de organização e desenvolver 
uma força de trabalho global que obtém 
resultados da maneira certa

Execução 
Executar com excelência através da 
aplicação rigorosa dos nossos sistemas 
de excelência operacional e de gestão de 
investimentos e da gestão disciplinada dos 
custos

Crescimento 
Crescer de modo rentável usando as 
nossas vantagens competitivas para 
maximizar o valor dos activos existentes e 
aproveitar novas oportunidades 

Principais Estratégias Empresariais

Upstream 
Crescer de modo rentável nas principais 
áreas de actividade e estabelecer um novo 
legado

Downstream e Produtos Químicos 
Produzir retornos competitivos e ganhos de 
crescimento em toda a cadeia de valores

Gás e Midstream 
Usar de excelência comercial e funcional 
para obter o êxito de Upstream e 
Downstream e Produtos Químicos

Tecnologia 
Diferenciar o desempenho através da 
tecnologia

Energia Renovável e Eficiência  
Energética 
Investir em energia renovável rentável e 
soluções de eficiência energética

Estratégias
O nosso Plano Estratégico define a  

direcção a seguir, torna a nossa  

organização harmoniosa e diferencia-nos 

da concorrência. Guia as nossas acções  

de modo a gerirmos os riscos com sucesso  

e a gerarmos valor para os accionistas.

Para mais informações: 
À Maneira da Chevron http://www.chevron.com/about/chevronway/


