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A Chevron no Brasil
 1915: a empresa começou a
comercializar derivados de
petróleo através da empresa
Texaco.

 1997: a Chevron iniciou suas
atividades de exploração e
produção de óleo e gás no Brasil.
 1999: a empresa obteve a
concessão do Campo de Frade.
 2009: primeira produção no
Campo de Frade.
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A Chevron no Brasil
Contribuímos positivamente para a economia do país
850
Colaboradores

R$ 8 milhões em
projetos sociais

R$ 700 milhões em
impostos 2010 e
2011
R$ 40 milhões em
pesquisa e
desenvolvimento
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11 mil pessoas
beneficiadas
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O Campo de Frade
 Novembro 2011 - primeiro afloramento identificado a
mais de 100km da costa
 Respondemos imediatamente.
 Controlamos a fonte em menos de uma semana.

 O volume total vazado não foi superior a 3700 barris.

 Março 2012 - segundo afloramento identificado a 3
km de distância do primeiro
 O afloramento foi imediatamente controlado e o óleo
contido.
 O volume que chegou ao ambiente marinho foi de
aproximadamente 1 barril.

 Chevron suspendeu voluntariamente a produção
como medida preventiva
© 2012 Chevron

4

Barris

Não há comparação entre o incidente Frade com os
do Golfo do México e do Alasca
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Compromisso de longo prazo com o Brasil

 A Chevron trata os incidentes com a máxima importância.

 Estudos demostram que não houve dano ambiental
relevante
 O óleo não chegou à costa, não houve danos relevantes
à vida marinha, não houve impactos à economia da
região e nenhuma pessoa morreu nem foi ferida
 A Chevron está empenhada em continuar a trabalhar em
estreita colaboração com as autoridades brasileiras para
resolver a situação, aprimorar nossas operações e
contribuir para o melhoramento da comunidades onde
temos presença.
 A Chevron está comprometida com o Brasil a longo prazo . Nossas empresas
afiliadas estão aqui há quase 100 anos, gerando empregos e fortalecendo a
cadeia de fornecedores locais e contribuindo para o desenvolvimento do país
como potência energética.
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OBRIGADO
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