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FOCO NO QUE REALMENTE IMPORTA

Bernard Looney
BP Plc

Os desafios sem precedentes que o mundo está
enfrentando forçam todos nós a aumentarmos
nosso foco no que realmente importa. Nossa

prioridade, enquanto CEOs, é fazer tudo o que
pudermos para que nossos colaboradores

Mike Wirth
Chevron Corporation

e comunidades estejam seguros e capazes
de confrontar a pandemia efetivamente.

Trabalharemos para ajudar o mundo a se

recuperar do choque econômico desta crise que,

Dai Houliang CNPC

sem dúvida, afetou alguns mais que os outros e
ainda assim impacta todos nós.

Chegaram a nosso conhecimento preocupações de que essa crise poderia forçar

companhias de petróleo e gás – e governos ao redor do mundo – a adiarem a ação climática.

Claudio Descalzi Eni S.pA.

A realidade é que, ao invés de mudar nossas prioridades, a crise de Covid-19 está cristalizando
ainda mais nosso foco no que é essencial: saúde, segurança e proteção do ambiente,

enquanto provemos energia e produtos vitais que a sociedade precisa para a recuperação
econômica.

Eldar Saetre Equinor ASA

A missão compartilhada dos membros da OGCI desde nossa formação em 2014 é agir

coletivamente para combater o desafio da mudança climática e acelerar a resposta global
ao risco de mudança do clima, ao mesmo tempo em que fomentamos o crescimento

econômico. Dedicamo-nos, no âmbito da OGCI e em nossas próprias companhias, para
manter essa missão.

Darren Woods
Exxon Mobil Corporation

A mudança climática é uma realidade que todos enfrentamos e requer uma abordagem
dedicada e consistente. As respostas mais bem-sucedidas a essa pandemia ao redor do
mundo revelam como a colaboração e solidariedade são essenciais quando se enfrenta

problemas globais. Isso serve para reforçar o valor de nosso esforço coletivo para abordar

a mudança climática por meio da colaboração entre governos, negócios, a sociedade civil

Vicki Hollub Occidental

e a população geral. Avanços na tecnologia, políticas e infraestrutura mais efetivas serão
necessárias para lidar com a dimensão da mudança climática.

De sua parte, a OGCI e suas companhias membro reiteram seus esforços contínuos e se
comprometem a:

Roberto Castello Branco
Petroleo Brasiliero SA

Acelerar os esforços de redução de emissões em nossas companhias, como por meio
da redução continua de emissões de metano. Estamos tomando ação em nossas

companhias individuais para sustentar investimentos e desenvolvimento tecnológico em
soluções com baixo teor de carbono, a fim de que possamos continuar atendendo os

compromissos climáticos do coletivo OGCI, bem como os específicos de cada companhia.

Josu Jon Imaz Repsol S.A.

Continuar a apoiar o desenvolvimento, implementação e ampliação de soluções

inovadoras com baixo teor de carbono nos âmbitos de petróleo e gás, outras indústrias
e transporte comercial por meio dos Investimentos Climáticos da OGCI, nosso fundo de
investimentos climáticos de mais de $1b.

Desenvolver oportunidades de ampliar meios seguros, responsáveis ambientalmente e

Ben van Beurden
Royal Dutch Shell plc

comercialmente viáveis de captura, uso e armazenamento de carbono em colaboração
próxima com os países da Clean Energy Ministerial para descarbonizar vários setores
industriais, e por meio dos investimentos climáticos da OGCI.

Continuar a apoiar governos para que desenvolvam políticas eficientes que possam

acelerar transições de energia, ao mesmo tempo que estimulam crescimento econômico,

Amin Nasser Saudi Aramco

trabalhando particularmente com nossos parceiros como a Agência Internacional de
Energia, a Clean Energy Ministerial e a Aliança Global do Metano.

Com o mundo inteiro cooperando – uma região, um país, uma comunidade após a outra –
para conter a pandemia, vimos a importância da inovação, colaboração e coragem para

Patrick Pouyanné Total S.A.

progredirmos para um futuro mais saudável para todos. Enquanto todos visam abordagens

mais efetivas para sair da crise, podem contar conosco para fazer nossa parte. Continuaremos
trabalhando com outros para apoiar a recuperação econômica e a transição para um futuro
mais saudável, com menos carbono.
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