quem somos
Acreditamos no poder da humanidade para
resolver qualquer desafio. Nossos maiores recursos
são engenhosidade, criatividade e colaboração.
Desenvolvemos gerações de pessoas que
solucionam problemas e que já enfrentaram os
desafios mais complexos do passado da energia.
Juntos, vamos inovar em direção ao futuro.

quem somos
Definimos o desafio energético em termos
humanos. Nosso trabalho tornou o progresso
humano uma realidade para milhões,
impulsionando o desenvolvimento social e
econômico e permitindo os benefícios da
sociedade moderna. A vida depende de energia
confiável, acessível e cada vez mais limpa.

nossa história
Somos uma empresa global de energia com uma
longa e robusta história no setor. Nosso portfólio
de negócios inclui atividades nas áreas de
upstream e downstream. Estamos presentes no
Brasil há mais de 100 anos, inicialmente com a
comercialização de produtos Texaco, e desde 1997
com foco também em upstream. Atualmente,
temos participações em 11 blocos de exploração e
produção de óleo e gás em águas profundas na
costa do Rio de Janeiro e de São Paulo.

nossa história
Em downstream, a Chevron possui uma fábrica
da Oronite de petroquímicos e aditivos para
lubrificantes, no Pólo Petroquímico de Mauá,
em São Paulo. Temos, ainda, uma participação
na joint venture Iconic Lubrificantes,
onde comercializamos lubrificantes e
graxas industriais.

nosso negócio
A exploração de óleo e gás desempenha papel
fundamental para o crescimento do nosso negócio
no Brasil. Atualmente, nosso portfólio inclui 11
blocos exploratórios em águas profundas no
pré-sal, localizados nas bacias de Campos e Santos
– em três deles somos operadores. Usamos
tecnologias inovadoras para desenvolver, de
maneira segura e eficiente, nossos ativos junto com
nossos parceiros de negócios e para buscar novas
oportunidades de investimento para a empresa.

investimento social
Nossa estratégia de investimento social contribui
para impulsionar e fortalecer o desenvolvimento
sustentável das comunidades onde operamos. No
Brasil, nossos projetos são desenvolvidos nos
municípios do Rio de Janeiro e de São João da
Barra, no Norte Fluminense, e têm foco nas áreas
de educação, desenvolvimento econômico e saúde
infantil. Entre 2010 e 2022, investimos cerca de US$
8,8 milhões nestes programas, beneficiando mais
de 34 mil pessoas.

educação
Desenvolvemos um projeto junto a jovens estudantes do 9º
ano do ensino fundamental das escolas públicas de São
João da Barra com o objetivo de melhorar a qualidade da
educação básica no município e reduzir a evasão escolar.
Iniciado em 2018, a iniciativa já beneficiou mais de 500
jovens. Em 2022, o projeto foi estendido para as 12 escolas
do município, e tem a expectativa de beneficiar
aproximadamente 250 estudantes por ano.

desenvolvimento econômico
Em São João da Barra, também apoiamos iniciativas para
fortalecer o desenvolvimento econômico local. São
programas de capacitação técnica e de gestão que
impulsionam o crescimento sustentável de
empreendedores da região. Entre 2020 e 2021, 180 artesãs
foram beneficiadas pelo projeto. Em 2022, em uma
parceria com a Porto do Açu Operações e a Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), iniciamos um
projeto piloto de fortalecimento da cadeia produtiva de
pequenas famílias de agricultores da comunidade Alto do
Cardeiro, contribuindo para a maior geração de renda
destes produtores.

saúde
Investimos em projetos para instituições que promovem a
prevenção, o diagnóstico e o tratamento de câncer e outras
doenças infantis de alta complexidade. Entre eles está a
doação de um microscópio de fluorescência equipado com
sistemas de análises e reagentes para o laboratório de
diagnósticos avançados do Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG), da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 2022, investimos no projeto de
humanização do setor de radiologia do Hospital Municipal
Jesus, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Assinado pelo artista
e arquiteto Gringo Cardia, o projeto inclui uma cenografia que
reproduz um mundo de robôs com o objetivo de reduzir a
ansiedade e frequência de sedação e, assim, minimizar os
impactos deste ambiente em crianças que são atendidas no
hospital.

transição energética
Acreditamos que o futuro da energia será de baixo
carbono. Temos orgulho da nossa liderança em
óleo e gás e estamos aproveitando essa posição
para produzir energia com menor intensidade de
carbono enquanto desenvolvemos novos produtos
e soluções que reduzam as emissões de carbono
da indústria. Para isso, aumentamos nossos
investimentos de capital de baixo carbono para
US$ 10 bilhões até 2028 para avançarmos em
nossas metas de transição energética.

