Código de Conduta Ética
1. Nosso Time é Profissional e Dedicado. Formamos um time de trabalho produtivo,
respeitoso, profissional e descontraído, que integra gerações e experiência. Somos
motivados, valorizados, temos oportunidade de desenvolvimento e promovemos um
bom ambiente de trabalho.
2. Nossa Gestão é Participativa. Incentivamos uma gestão participativa baseada no
diálogo, na cooperação, no mérito, na liberdade de expressão e na boa integração
entre as pessoas, as áreas e os nossos públicos de relacionamento., nos apoiamos
mutuamente nos desafios do dia-a-dia e buscamos soluções baseadas em decisões
tomadas da forma mais participativa possível.
3. Somos uma Organização Ética e Transparente. Nosso trabalho é baseado na
honestidade, na credibilidade, na transparência das informações e no respeito aos
interesses e direitos do publico de relacionamento. Atuamos com integridade e em
observância à legislação, os aspectos regulatórios e às melhores práticas de
governança corporativa.
4. Buscamos Resultados e Superação de Desafios. Nosso ramo de atividades é
complexo, dinâmico, desafiador e envolve a utilização de alta tecnologia. Estamos
atentos às oportunidades que nos tragam ampla perspectiva de crescimento e
rentabilidade.
5. Trabalhamos para o Bem-Estar de Todos. Somos comprometidos com a saúde e a
segurança em todas as etapas das nossas atividades. Consideramos o coletivo, a
diversidade, a equidade, o respeito humano, o trabalho justo, o meio ambiente e a
qualidade de vida.
6. Somos Comprometidos com a Sustentabilidade. Nossas atitudes incorporam o
respeito à sociedade e ao meio ambiente. Promovemos a consciência ambiental, a
responsabilidade social e ações coerentes com o desenvolvimento sustentável.
A QGEP incentiva que estes valores e princípios abranjam todos os parceiros e públicos de
relacionamento.
“Temos orgulho de ser uma empresa 100% brasileira”.

MISSÃO
Atuar com segurança, de forma ética e sustentável
na exploração e produção de petróleo e gás,
gerando

resultados

desenvolvimento

e

das

contribuindo
áreas

onde

para

o

operamos,

respeitando as necessidades de todos nossos
públicos de interesse.

VISÃO
Crescer consistentemente para até 2025 ser a maior
companhia brasileira independente produtora de
petróleo e gás, sendo reconhecida pela sociedade
por sua gestão transparente e responsável.

