MISSÃO

Gerar valor com a integração de serviços para exploração e
produção no segmento de óleo e gás

VISÃO

MISSÃO E VISÃO PB-LOG

Ser referência em soluções integradas para o segmento de
óleo e gás
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VALORES PB-LOG
Respeito à vida e às pessoas e ao meio ambiente
Consideramos a vida acima de tudo e damos especial atenção à saúde e à segurança.
Zelamos pelo meio ambiente e comunidades que são afetadas pela atuação da Companhia.
Valorizamos e respeitamos as pessoas, a diversidade humana e cultural e a pluralidade de
pensamento.

Ética e Transparência
Agimos com integridade, coerência e transparência nas relações com pessoas e instituições.
Praticamos comunicação interna e externa franca e aberta.
Atuamos em conformidade com a legislação e com as normas da Companhia e requeremos dos
outros a mesma postura no relacionamento com a Petrobras.

Superação e Confiança
Encaramos os desafios com coragem e determinação.
Investimos nas relações de confiança e autonomia com responsabilidade.
Exploramos novas formas de pensamento e de ação que permitam avançar no nosso conhecimento
técnico e em nossa capacidade tecnológica, fortalecendo constantemente nossas competências
críticas.
Temos uma postura pioneira e proativa e nos orgulhamos de nossas conquistas e da superação de
adversidades.
Somos realistas no momento de reconhecer nossas forças e ágeis para corrigir nossas falhas.
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VALORES PB-LOG
Orientação ao Mercado
Conhecemos as tendências de mercado e demandas dos clientes, traduzindo-as em oportunidades
de negócios.
Estamos atentos aos movimentos de nossos concorrentes e demais públicos de interesse.
Buscamos colaborações e parcerias que acelerem nossa capacidade de entregar o que o mercado
requer.

Resultados
Visamos a geração de valor para o acionista e a sociedade.
Buscamos o sucesso dos negócios com foco em disciplina de capital, gestão de custos e
rentabilidade.
Promovemos uma cultura organizacional meritocrática e voltada para resultados.
Investimos na atração, desenvolvimento e retenção de talentos como um diferencial para o
desempenho da Petrobras.
Estimulamos o trabalho cooperativo e somos comprometidos com a produtividade e com a
sustentabilidade da companhia.
Operamos de forma integrada e contribuímos para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde
atuamos.
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