Especialistas no negócio da energia

Soluções para os desafios mais complexos da industria
Tanto nos setores de upstream, midstream e downstream, a incerteza técnica e comercial dos
investimentos em energia apresenta riscos que exigem um planejamento e uma governança
especializados para garantir retornos lucrativos.
GaffneyCline conta com profissionais multidisciplinares que se encontram normalmente nas empresas
de energia integradas. Também contamos com experiência nas políticas e tecnologias necessárias para
reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Integramos a análise técnica com objetivos estratégicos e regulatórios fornecendo um “advisory”
independente e imparcial. Nossa equipe fornece recomendações pragmáticas e respostas criativas.
GaffneyCline ajuda as empresas a navegar em cenários complexos em toda a cadeia de valor de
energia.

Serviços

Avaliação e Desenvolvimento de Recursos
• Avaliação de reservas e recursos
• Devida diligência, identificação de riscos e
upsides
• Unitização e redeterminação
• Planejamento de desenvolvimento de campos
e modelagem de reservatórios
• “Peer review” técnico, treinamento e orientação
• Introduções em bolsa e avaliações
Política Energética e “Advisory” Comercial
• Estratégia energética e estruturas regulatórias
• Gestão de rodadas de licenciamento
• Definição de termos contratuais e fiscais
• Suporte de negociação
• Definição de modelos organizacionais e
desenvolvimento de competências
• Suporte em litígios, arbitragens e peritajens
Gás e GNL
• Planos diretores de gás nacionais e regionais
• Avaliações de opções de monetização de gás
• Análise da dinâmica do mercado
• Revisão de projetos GNL / GTL
• “Advisory” sobre contratos
Gestão de Carbono e Transição Energética
• Análise, mitigação e relatórios de intensidade
de carbono
• Avaliações de tecnologias para o uso e
armazenamento de carbono (CCUS) e
“advisory” no planejamento
• Avaliação das políticas de carbono e
climáticas
• Devida diligência na cadeia de valor do
hidrogênio
• Verificação das reduções de emissões
Refino e Petroquímica
• Abastecimento, distribuição e análise de
mercado
• Comercialização de hidrocarbonetos

Por que Escolher a GaffneyCline?

Gama completa de disciplinas
GaffneyCline conta com equipes experientes
que cobrem uma gama completa de disciplinas
abrangendo todos os aspectos técnicos,
estratégicos e comerciais dos projetos de nossos
clientes.
Presença global
A GaffneyCline estabeleceu escritórios regionais nos
EUA, Reino Unido e Cingapura, apoiados por vários
escritórios satélite. Nossas equipes se alavancam
com especialistas que contam com experiência
local e de campo.
Especialistas com experiência internacional
Os consultores sênior da GaffneyCline conta com
uma vasta experiência prática e internacional,
obtida trabalhando nas grandes empresas de
energia internacionais, empresas nacionais de
petróleo e consultorias.
Reputação mundial estabelecida
GaffneyCline tem uma reputação estabelecida tanto
nas “majors” como nas empresas independentes de
energia, governos e empresas nacionais de petróleo,
bem como instituições financeiras e jurídicas
internacionais líderes.
Experiente em todas as principais bacias
petrolíferas
GaffneyCline executou ou está atualmente envolvida
em projetos de energia em todas as principais
bacias petrolíferas ou regiões do mundo.
Abordagem multidisciplinar
As equipes trabalham em conjunto para fornecer
soluções enfocadas para dar atendimento aos
requisitos técnicos, comerciais e estratégicos
específicos para cada projeto.
www.gaffneycline.com

Visão excepcional fornecida de forma prática
Os projetos da GaffneyCline normalmente são análises complexas de questões técnicas,
estratégicas e comerciais de alto valor. A comunicação dos resultados do trabalho requer uma
compreensão abrangente das necessidades e preocupações do cliente e do beneficiário final.
Isto se torna especialmente importante para introduções em bolsa, processos judiciais e arbitrais,
por exemplo. Os especialistas da GaffneyCline fornecem relatórios pragmáticos que se enfocam
no que é importante dando o sustento de como a recomendação foi obtida.
A GaffneyCline tem executado projetos que abrangem toda a cadeia de valor de energia desde
1962. Os clientes da GaffneyCline incluem grandes empresas de energia independentes, empresas
nacionais de petróleo, ministérios de governos e instituições financeiras.

Clientes
•
•
•
•
•

Grandes empresas internacionais independentes de energia
Governos e empresas nacionais de petróleo
Empresas de serviços de petróleo, de transporte e empresas de energia
Órgãos reguladores, estudos de advogados e contábeis
Instituições financeiras, multilaterais, bancos e fundos de investimento

www.gaffneycline.com

Para obter mais informações sobre os serviços integrados da GaffneyCline, entre em contato com o escritório
regional da GaffneyCline.

Américas

EMEA e Rússia
Cáspio

Ásia-Pacífico
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