• Chemicals: A ExxonMobil Chemical é uma das maiores empresas de fabricação de produtos
químicos do mundo. Nossa missão é fornecer produtos químicos de qualidade e serviços da
maneira mais eficiente e responsável para gerar valor excepcional para os clientes e acionistas,
mantendo o compromisso com os princípios do desenvolvimento sustentável. Operamos grandes
instalações de manufatura nos principais mercados do mundo, e nossos produtos servem como
blocos de construção para uma ampla variedade de produtos industriais e de consumo diário.
Processamos matérias-primas das operações Upstream e Downstream da ExxonMobil,
complementadas por fontes de mercado, para fabricar produtos químicos para usos finais de maior
valor. Nós nos concentramos em linhas de produtos que capitalizam vantagens em escala e
tecnologia, construindo sobre nossos pontos fortes em matérias-primas vantajosas, processos de
baixo custo e produtos de desempenho.
• Controllers: O sucesso da ExxonMobil é movido pela assessoria financeira feita pelos melhores
no ramo. A área de Controllers é responsável pela contabilidade, análise de relatórios e controles
financeiros—trabalha de perto com os negócios para preparar e analisar os resultados operacionais
financeiros. O grupo também supervisiona todos os relatórios financeiros internos e externos,
conduz auditorias internas para avaliar o ambiente dos controles.
• Fuels & Lubricants: Esta equipe está dividida em duas frentes de atuação: Process & Systems e
Data, Analytics & Systems.
• Process & Systems: Este time atua com foco em auxiliar os líderes de Business Process e System
no cumprimento das operações e funções de gerenciamento. Funciona como interface entre os
negócios de F&L e as equipes de suporte de aplicativos IT em uma base global/regional.
• Data, Analytics & Systems: Esta equipe trabalha para acelerar insights de alto valor e acionáveis
por meio da entrega de plataformas de dados corporativas, ciência de dados e soluções analíticas
de última geração para os nossos clientes internos.
• Human Resources: O bem-estar do funcionário é a base de uma empresa bem-sucedida. Nossa
área de recursos humanos promove conexões e fornece suporte através de cada unidade de
negócios. Eles consultam os funcionários de todos os níveis da organização para saber as opiniões
sobre compensação, benefícios, recrutamento, política, entre outros e guiam parceiros comerciais
através das iniciativas de gestão de mudanças de alto impacto. Os membros da equipe também
negociam contratos de trabalho em algumas das maiores unidades de fabricação do mundo, e
fazem parcerias com a liderança para apoiar nossa cultura de inclusão e diversidade.
• Information Technology: Cria, inova e apoia as soluções de TI que impulsionam nossos negócios.
Desde análises de um projeto, sistemas corporativos e aplicativos, estratégias e operações,
experimente uma amplitude de oportunidades que correspondem ao nosso alcance global.
• Procurement: Valor comercial, entrega pontual e tempo de ciclo são preocupações principais do
setor de compras para a ExxonMobil. Este grupo administra o portfólio de acordos e novos pedidos
para possibilitar compras eficientes de produtos e serviços—desde a compra ao pagamento.

• Tax: Conformidade, planejadores e consultores ajudam a manter a segurança financeira da
ExxonMobil. Conformidade supervisiona o arquivamento pontual e preciso de documentos fiscais.
Planejadores/Consultores fornecem assessoria fiscal segura para otimizar as transações comerciais
da ExxonMobil e suas filiais, garantindo que estejam em conformidade com as leis fiscais, além de
analisar, monitorar e, quando possível, influenciar a legislação proposta.
• Law: Considerações jurídicas impactam todos os aspectos de nosso trabalho, desde a
propriedade intelectual até transações comerciais e negociações de contratos. Nosso
departamento jurídico avalia os riscos e fornece perspectivas jurídicas sobre a política para garantir
o sucesso da ExxonMobil. Fornecer consultoria sobre assuntos complexos no setor de energia e
desenvolver soluções para linhas de negócios globais.
• Operations: Usar a tecnologia mais recente para explorar e desenvolver novas áreas de petróleo
e gás natural por meio de uma compreensão detalhada do subsolo em uma geologia regional para
a escala de poros. Trabalhar com os engenheiros para ampliar a vida dos campos já em produção.
Trabalhar em uma empresa de pesquisa líder no setor para fazer pesquisas geológicas e geofísicas
apoiando esforços Upstream.
• Wells (Perfuração): Traga sua experiência em resolução de problemas, modelagem, design de
processos, equipamentos e muitas outras disciplinas de engenharia para um setor desafiador.
Desenvolva uma carreira mundial por meio de diversas tarefas em uma das principais empresas de
tecnologia e inovação do mundo. Colabore com as soluções de energia do futuro e lidere projetos
que ofereçam soluções aos mercados globais.
• Treasures: Aumentar o valor do negócio por meio de uma gestão de risco de crédito eficaz e
eficiente.
• Commercial: Aplicar seu rigor analítico para transformar perspectivas em estratégias de negócios
que criem valor para o cliente e para o acionista. Identificar, aproveitar e desenvolver
oportunidades comerciais que promovam a inovação em novos mercados globais. Construir
relações essenciais que contribuam para a continuação da ExxonMobil como líder de setor.
Gerenciar desafios de logística em uma cadeia de suprimentos global que se estende a todos os
cantos do mundo.

