
Nossa visão consiste em:

•	 fornecer,	com	segurança,	produtos	do	setor	de	energia	essenciais	para	o	progresso	econômico	
sustentável	e	para	o	desenvolvimento	humano	em	todo	o	mundo;

•	 sermos	pessoas	e	uma	organização	com	um	nível	superior	de	competência	e	comprometimento;

•	 sermos	considerados	o	melhor	parceiro;	

•	 sermos	admirados	por	todas	as	pessoas	que		
têm	interesse	na	empresa	—	investidores,		
clientes,	governos	dos	países	nos	quais		
atuamos,	comunidades	locais	e	nossos		
funcionários	—	não	somente	pelas	metas		
que	atingimos,	mas	também	pela	forma		
como	as	atingimos;

•	 apresentarmos	um	desempenho		
de	categoria	internacional.

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

A Filosofia da Chevron
Obtendo os Resultados da Forma Correta

A Filosofia da Chevron sintetiza aquilo que somos, o que fazemos, em que acreditamos  

e nossas metas para o futuro.

Ela estabelece uma base comum de entendimento, não somente para nós que 

trabalhamos na Chevron, mas também para todos que se relacionam com a empresa.
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Integridade 
Somos honestos com os outros e com nós mesmos. Observamos os mais altos padrões 
éticos em todas as nossas transações comerciais. Cumprimos o que prometemos. 
Aceitamos as responsabilidades e nos responsabilizamos por nosso trabalho e nossas 
ações.

Confiança 
Confiamos, respeitamos e apoiamo-nos mutuamente, esforçando-nos para merecer a 
confiança de nossos colegas e parceiros.

Diversidade 
Respeitamos e aprendemos com as culturas dos países onde atuamos. Valorizamos 
e respeitamos a individualidade e a variedade de perspectivas e talentos que nos 
proporcionam. Nosso ambiente de trabalho é agregador e receptivo à diversidade de 
indivíduos, idéias, aptidões e experiências.

Criatividade 
Buscamos novas oportunidades e soluções fora do lugar comum. Usamos nossa  
criatividade para encontrar soluções práticas e inovadoras para solucionar os  
problemas. Nossa experiência, tecnologia e perseverança nos permitem superar 
desafios e agregar valor ao negócio.

Parceria 
Assumimos um compromisso absoluto no sentido de sermos bons parceiros,  
concentrando-nos no estabelecimento de relações produtivas, colaborativas,  
mutuamente vantajosas, baseadas na confiança e na cooperação com governos, 
outras empresas, nossos clientes, nossas comunidades e entre nós.

Proteção às pessoas e ao meio ambiente 
Priorizamos a saúde e segurança de nossa mão-de-obra, a proteção de nossos ativos e 
do meio ambiente. Almejamos ser uma empresa admirada por seu nível de desempenho 
de categoria internacional através da aplicação disciplinada de nosso Sistema de Gestão 
da Excelência Operacional.

Alto nível de desempenho 
Assumimos o compromisso de excelência em tudo o que fazemos, e empenhamo-nos 
em melhorar constantemente. Dedicamo-nos com entusiasmo a obter resultados que 
superem as expectativas — as nossas e as de terceiros. Buscamos os nossos  
resultados com energia e senso de urgência.

Os alicerces da nossa empresa são os nossos valores, que nos diferenciam 

e orientam nossas ações. Nossos negócios são realizados de maneira 

ética e socialmente responsável. Respeitamos a lei, apoiamos os direitos 

humanos universais, protegemos o meio ambiente e beneficiamos as 

comunidades onde atuamos.

Valores

Estratégias da Empresa 

Pessoas 
Investir nas pessoas para fortalecer nossa 
capacidade organizacional e desenvolver 
uma força de trabalho global talentosa que 
atinja resultados da forma correta

Execução 
Executar com excelência através da 
aplicação rigorosa dos nossos sistemas de 
excelência operacional e de gerenciamento 
do capital, e de uma gestão disciplinada dos 
custos  

Crescimento 
Crescer lucrativamente fazendo uso 
de nossas vantagens competitivas para 
maximizar o valor dos ativos existentes e 
para captar novas oportunidades  

Principais Estratégias de Negócios

Upstream 
Crescer lucrativamente em áreas 
estratégicas e construir novas posições 
para legado futuro

Downstream e Produtos Químicos 
Proporcionar lucros competitivos e 
aumentar os ganhos em toda a cadeia de 
valores

Gás e Midstream 
Empregar a excelência comercial e 
funcional para fomentar o sucesso do 
Upstream e Downstream e Produtos 
Químicos

Tecnologia 
Diferenciar nosso desempenho através do 
uso de tecnologia

Energia Renovável e Eficiência  
Energética 
Investir em energias renováveis rentáveis e 
em soluções de eficiência energética

Estratégias
O nosso Plano Estratégico define nossa 

direção, alinha nossa organização e nos 

diferencia da concorrência. Ele orienta 

nossas ações para termos êxito no 

gerenciamento de riscos e no retorno 

aos acionistas.

Para maiores informações: 
A Filosofia da Chevron http://www.chevron.com/about/chevronway/


