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Visão

Os cenários cada dia mais complexos em matéria de energia, recursos naturais e cuidados do meio ambiente 
demandam uma nova visão para a toma de decisões. Empresas, repartições do âmbito público e organizações 
da sociedade civil requerem da experiência qualificada e da interpretação de informação chave por parte de 
especialistas.

Resources Energy Consulting é uma consultora integral formada por um time multidisciplinar de profissionais, 
liderado por referentes em suas respectivas especialidades.

Trabalhamos tanto no mercado argentino como no âmbito regional, acompanhando na tomada de decisões 
comerciais e operativas, inversões, uso racional dos recursos, proteção ambiental, interpretação e aplicação da 
legislação vigente, solução de conflitos e inter-relação com outros atores da sociedade.

Energia e recursos naturais: 
novos cenários, novos desafios

www.resourcesec.com Resources Energy Consulting



Distribución de las reservas de petroléo 
según las cuencas:

Neuquina

43,6% 34,2%

San jorge

7,8 7,4 7

Precisão

Formamos um time multidisciplinar de engenheiros, advogados, geólogos, químicos, consultores de diversas 
disciplinas. Somos especialistas em encontrar soluções integrais, de uma maneira ágil e efetiva, orientados ás 
necessidades de nossos clientes. 

Graças a nossa extensa rede, trabalhamos na Bolívia, Argentina, Chile, Brasil, Peru. Temos escritórios e representações 
nas principais bacias produtoras e nos centros mais importantes de tomada de decisões da região.

Visão estratégica para um mercado regional

Presenca nas 
principais bacias 
petrolíferas e nos 
centros de tomada 
de decisões
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Roberto Quinteros

Valor

Depois de muitos anos de trabalho para empresas líderes no setor e para organismos do Estado, somamos 
experiência e conhecimento ao serviço dos desafios atuais que apresenta o uso dos recursos energéticos num 
contexto de desenvolvimento sustentável.

Especialista em medição de Gás Natural e controle de recursos gasíferos 

Engenheiro Mecânico pela Universidade Tecnológica Nacional (UTN). Conta com 
uma ampla trajetória em Gas del Estado, Argentina. Também se desempenhou como 
assessor externo da YPF em Buenos Aires, de Petroleira Andina S.A. e de Petrobras 
Bolivia S.A.

Ditou cursos de capacitação para empresas da Argentina como Metrogas, YPF, 
Gasnor, Camuzzi, TGN; e da Bolivia como Chaco, YPFB, Petrobras Bolívia, INEGAS.

Foi titular da Cátedra de Medição de Gas Natural, GNC, Combustão e Serviços 
Auxiliares nos Programas de Pós-graduação em Engenharia Petroleira (Faculdade 
de Engenharia - Universidade de Buenos Aires).

Especialista em Petróleo e refinação

Engenheiro Químico pela Universidade Nacional do Litoral. Desenvolveu sua carreira 
especialmente no setor privado, na operação e direção geral de refinarias.

Trabalhou, entre outras, para a Refinaria de La Plata, Refinaria Campo Durán, Fertinoa 
SA (Fertilizantes do Noroeste, integrada pela YPF e a província de Salta), Refinor 
SA, e Empresa Boliviana de Refinação (Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba).

Possui ampla experiência na posta em marcha de novas unidades produtivas,
em consultoria corporativa e cursos de treinamento de técnicos in-house.

Advogado pela Universidade Católica de Salta. Magister em Assessoramento 
Jurídico de Empresas pela Universidade Austral. Magister em Direito e Política dos 
Recursos Naturais (Center for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy, CEPMLP, 
Universidade de Dundee, Escocia).

Desenvolveu sua carreira de assessor jurídico tanto no âmbito regional como 
internacional. Trabalhou para empresas do grupo Repsol YPF, Petrobras Bolívia, BG 
Bolívia Corporation e BG Egito (afiliadas á BG Group plc., de Inglaterra).

É catedrático universitário e autor de numeráveis publicações, artigos e papers.

Especialista em assessoramento jurídico sobre energia e recursos naturais

Héctor García

Diretores:

Darío Arias

Nossa experiência 

www.resourcesec.com Resources Energy Consulting
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Valor

Em Resources Energy Consulting oferecemos assessoramento integral em 
matéria de energia e recursos naturais, e nos focalizamos especialmente em:

Que fazemos: 
soluções á medida de cada necessidade

www.resourcesec.com Resources Energy Consulting

• Assessoramento técnico
• Transporte por dutos, compressão, medição de Gás Natural, GLP e GNC

• Otimização de processo e refinação de Petróleo

• Balance energético, medição, auditoria e controle de fluxos

• Transporte e logística de líquidos

• Substituição de combustíveis líquidos

• Bicombustíveis

• Peritagens (pericias) técnicas

• Assessoramento jurídico e regulatório
•  Due dilligence, aquisições de propriedades mineiras e de hidrocarbonetos

•  Contratos do upstream (exploração e produção)

•  Contratos de Transporte de Hidrocarbonetos por Dutos, Compressão e Distribuição

•  Contratos comerciais (GSA, spots, líquidos)

•  Aspectos regulatórios, trâmites ante a autoridade de aplicação

•  Auditorias técnicas

•  Solução de disputas (mediação, negociação e arbitragem)

•  Inter-relação do setor público e privado

•  Inversões internacionais

•  Reestruturação, privatização e empresas públicas

• Capacitação e publicações
•  Audiências públicas

•  Relações com superficiários e outros stakeholders

•  Aspectos técnicos e legais em Avaliações de Impacto Ambiental (EIA)

•  Administração de situações de crise e comunicação corporativa

• Capacitação e publicações
•  Treinamentos in-house

•  Seminários e workshops

•  Manuais, guidelines, material de divulgação técnica
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Valor

Fornecemos serviços regionais de assessoramento e consultoria a:

Nosso campo de atuação

www.resourcesec.com Resources Energy Consulting

•  Empresas dedicadas ao upstream, midstream & downstream 

•  Refinarias e plantas de tratamento

•  Transportadores por dutos e Distribuidoras

•  Empresas mineiras, industrias e grandes consumidores

•  Empresas de serviços petroleiros e de logística

•  Geradores e Distribuidores

•  Organismos e Dependências da Administração Pública

•  Organismos de controle e entes reguladores

•  Investidores internacionais, entidades financeiras e bancos

•  Câmaras Empresarias 

•  Universidades e centros de investigação

•  Organizações da Sociedade Civil

•  Legisladores, assessores parlamentares e policymakers
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Em Buenos Aires
Contato: Héctor García
hectorgarcia@resourcesec.com
Av. Coronel Díaz 2636 4º B (CV 1425 DQZ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: +54 11 4802 8245
Cel: 011 15 6262 7748 / +54 911 6262 7748

Em Salta
Contatos: Darío Arias & Roberto Quinteros
darioarias@resourcesec.com / robertoquinteros@resourcesec.com
20 de Febrero 837 (A4400EMP) Salta
Cel.: 0387- 15 - 522 0617 / +54 9 387 522 0617

Em Neuquén
Contato: Vanina Sobisch 
vaninasobish@resourcesec.com
San Martín 195 – 7th Floor, Office 1 (Q8300GXC) Neuquén
Tel.: +54 299 442 8619

Em Tucumán
Contato: Santiago Paz Bruhl
spazbruhl@arnet.com.ar
Bº Las Victorias – Chubut 2900 (T4107AVV) Yerba Buena - Tucumán
Tel.: +54 381 425 3106

Em Santa Cruz de la Sierra / Bolivia
Contato: Miguel Aramayo
Contec. Avenida José Estenssoro No. 20, PO Box 2821. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Tel.: +591 (0) 3 3559551/ 52 Fax +591 (0) 3 3559550

Em São Pablo / Brasil
Contato: Hernán Piñón Arias
hernanpinonarias@gmail.com
R. Barão de Ataliba 125, Ap. 52
Bairro Cambuí Campinas 13024-140 - SP Brasil
Tels.: +55 (19) 9187-7352 / +55 (35) 8828-2168

informação

Contato
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