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SMOOTH JOURNEY

www.conexig.com

CONEXIG

MISSÃO

Prevenir e resolver questões complexas 
agregando valor com inovação, sempre 
comprometidos com nossos clientes e nossa 
gente, com os mais altos níveis de ética e 
transparência, bem como cuidando sustentável 
de nossos stakeholders e do meio ambiente.

VISÃO

Revolucionar os setores em que operamos 
globalmente, posicionando-nos como um 
prestador de serviços de classe mundial, 
sensível aos aspectos culturais e linguísticos 
dos nossos clientes para ajudá-los a prevenir 
e resolver os problemas mais complexos que 
possam surgir em seus projetos e operações.

LINHAS DE SERVIÇO:

Reinvindicações e Resolução 
de Disputas (CM/PM)

Pleitos e Resolução de 
Disputas (CDR)

Soluções Digitais

Valuation and Project Finance

Governança, Riscos, Fraude e 
Compliance (GRFC)

Management Consulting

Capacitação e Aprendizagem

T  +55 31 3565 8629
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  PRESENÇA E POSICIONAMENTO

                                   SETORES

A CONEXIG atende aos interesses de seus clientes do setor público e privado, em diversos setores 
da economia incluindo a infraestrutura, engenharia e construção. Ajudamos os nossos clientes a 
evitar e a solucionar questões complexas durante as suas até operações e ao longo do ciclo de 
vida de seus projetos, desde a concepção, implementação, operação, manutenção e melhorias. 
Oferecemos suporte de maneira proativa, durante o desenvolvimento das operações e projetos, 
planejamento e construção, e também atuamos de forma retrospectiva quando há necessidade 
de análises retroativas, investigativas e forense. Realizamos perícias e estudos técnicos nas áreas 
da engenharia, gestão, economia, contabilidade e outros.

A CONEXIG conta com mais de 50 especialistas multidisciplinares e especializados em diversos 
setores da economia, com forte presença nas áreas de construção, engenharia e infraestrutura. 
Nossa experiência inclui construção, mineração, geração, transmissão e distribuição de energia 
(hidráulica, eólica, solar, cogeração), óleo e gás, gasodutos/oleodutos, transporte (ferroviário, 
aeronáutico, estradas e pontes), geologia, manufatura, entre outros. Estamos presentes em 
diversos países do mundo, com destaque para os Estados Unidos, México, Porto Rico, Colômbia, 
Equador, Peru, Brasil, Chile, Argentina, França, Portugal, Angola, África do Sul e Austrália, oferecendo 
serviços de excelência com abrangência global que atendem às necessidades culturais, linguísticas 
e comerciais de nossos clientes.

A CONEXIG opera ao redor do mundo e conta com uma ampla gama de serviços em 
diversos setores da indústria, como:

 ÓLEO & GÁS

- Gasodutos/Oleodutos
- Refinaria
- Upstream
- Midstream
- Downstream
- Gás Natural Liquefeito (GNL)
- Offshore y Onshore
- Petroquímicas

- Aeroportos
- Rodovias
- Pontes
- Instalações Ferroviárias

- Controle de Dados
- E-Discovery
- Hosting
- Produção
- Transformação Digital
- Building Information Modeling (BIM)

- Edificações
- Plantas Hidráulicas

- Barragens e Irrigação
- Tratamento de Águas

- Educação
- Saúde

- Governo
- Segurança

- Manufatura

- Extração
- Produção

- Transporte
- Transformação

- Infraestrutura relacionada

- Geração
- Transmissão
- Distribuição

- Solar
- Eólica

- Co Geração
- Hidroelétrica 

 TRANSPORTE

 TECNOLOGIA

 INFRAESTRUTURA

 MINERAÇÃO & SIDERURGIA

 ENERGIA
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  NOSSOS SERVIÇOS

A CONEXIG oferece um conjunto de soluções 
integradas para ajudar nossos clientes a cumprir com 
seus projetos dentro do prazo, orçamento e qualidade 
esperados, respeitando as pessoas e o meio ambiente.

Nossa equipe possui ampla experiência em assessorar 
os clientes no desenvolvimento de projetos complexos 
durante todo seu ciclo de vida, oferecendo suporte 
através de um processo contínuo que se inicia com 
a análise e avaliação do pedido de proposta (RFP) 
do proprietário e continua até o encerramento do 
contrato, quando todas as obrigações acordadas 
foram cumpridas. Isto inclui praticamente todos os 
aspectos da gestão de contratos, projetos, incluindo 
serviços de PMO (Project Management Office) e BIM 
(Building Modeling Information), com o objetivo de 
evitar divergências que não possam ser resolvidas 
durante a execução de um projeto.

Monitoramos a execução de projetos e contratos por 
meio de serviços conhecidos como PMO, verificador 
independente, gerenciamento de riscos, engenharia 
do proprietário e outros. LINHA DE SERVIÇO:

GESTÃO DE 
CONTRATOS E 

PROJETOS

LINHA DE SERVIÇO:

REINVINDICAÇÕES 
E RESOLUÇÃO DE 

DISPUTAS

Ajudamos nossos clientes no entendimento completo 
de seus direitos e obrigações técnico-contratuais e 
a lidarem com isso de forma mais eficiente e eficaz. 
Analisamos e identificamos em detalhes a relação 
de causa e efeito em potenciais áreas de desacordo, 
apresentando isoladamente a lógica por trás das 
possíveis reivindicações, assim como o que as suporta.

Através destas análises, podemos auxiliar nossos 
clientes a compreender os direitos e causas em uma 
disputa ou reclamação e a quantificar os efeitos das 
causas identificadas. Nossa equipe multidisciplinar 
e experiente oferece de forma única assistência aos 
clientes na apresentação, negociação e contestação 
de suas reivindicações em todos os tipos de 
mecanismos de resolução de disputas, incluindo 
mediação, arbitragem (local e internacional), painéis 
de disputa (dispute boards) e litígios perante o tribunal. 
Temos experiência com as regras de arbitragem 
internacional da Câmara de Comércio Internacional 
(ICC), AAA, ICDR, CAM Santiago, AMCHAM-SP, Centro 
de Arbitragem CCL - Câmara de Comércio de Lima, 
Centro de Arbitragem e Conciliação da Câmara de 
Comércio de Bogotá (CCB), CAM-CCBC, CIADI, entre 
outros.

Somos especialistas na quantificação de prejuízos 
relacionados a prazo, custo, diligencia profissional 
(standard of care), contabilidade e finanças, fraude e 
outros.

NOSSOS SERVIÇOS
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  NOSSOS SERVIÇOS

A CONEXIG auxilia seus clientes na prestação 
de soluções digitais, incluindo o processo de 
transformação digital, descoberta eletrônica 
(e-Discovery), análise digital forense e implementação 
de técnicas de gestão suportadas por tecnologia 
como o BIM e o VDC (Virtual Design & Construction). 
Por meio dessa linha de serviço, buscamos maximizar 
valor e otimizar processos nas mais diversas indústrias 
usando tecnologia e soluções inovadoras.

Por meio destes serviços, ajudamos clientes a 
entender e mapear seus processos e procedimentos, 
fornecendo um roteiro e referências para agilizar e 
digitalizar seus processos, apoiando-os durante toda 
a implementação. Algumas áreas comuns de foco 
incluem a digitalização da criação, implementação 
e monitoramento de KPIs, análise de dados (data 
mining) e melhoria da produtividade. Esta linha de 
serviço está totalmente integrada com todas as demais 
linhas de serviço oferecidas por nossa empresa.

Em descoberta eletrônica (e-Discovery) e análise 
digital forense, oferecemos serviços de busca, 
localização, manutenção, segurança e avaliação 
de dados eletrônicos com o objetivo de utilizá-los 
como evidências em litígios e investigações forenses 
(garantindo a cadeia de custódia).

LINHA DE SERVIÇO:

SOLUÇÕES 
DIGITAIS

LINHA DE SERVIÇO:

GOVERNANÇA, 
RISCOS, FRAUDE 
E COMPLIANCE

Auxiliamos nossos clientes a superar os desafios 
na gestão de riscos de forma proativa e reativa. 
Empresas dos mais variados setores muitas vezes 
têm dificuldade em lidar com questões e requisitos 
de conformidade, faltando a elas a experiência 
necessária para implementar mecanismos e controles 
de governança corporativa adequados para ajudá-las 
a identificar e a gerenciar os seus riscos estratégicos e 
operacionais (incluindo risco de fraude e corrupção). 
Todos esses elementos estão relacionados e apoiamos 
nossos clientes a enfrentar os desafios relacionados.

A equipe de líderes da CONEXIG possui experiência 
nessa área, com a gestão de Compliance de várias 
empresas a nível global, e desenvolveu um profundo 
conhecimento e compreensão dos requisitos 
específicos e da realidade dos setores, nos países em 
que operamos. Nossa expertise está alinhada com as 
melhores práticas e requisitos da FCPA (Foreign Corrupt 
Practices Act), do COSO (Comitê de Organizações 
Patrocinadoras da Comissão Treadway), das ISO 31000 
e ISO 37001 e outros. Ainda realizamos diversos tipos 
de due diligence para a avaliação de antecedentes de 
profissionais e empresas em situações de fusões e 
aquisições e investigações forense.

NOSSOS SERVIÇOS
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  NOSSOS SERVIÇOS

Ajudamos nossos clientes a transformar e melhorar 
suas políticas, processos e procedimentos de gestão. 
Nossa equipe de Consultoria de Gestão suporta 
clientes para avaliar, fundamentar, planejar e entregar 
seus objetivos de operação e de projetos de capital, 
implementando técnicas avançadas na gestão de 
mudanças, com foco no crescimento e na entrega de 
valorao acionista. Esses serviços auxiliam os clientes 
desde a concepção até o desenvolvimento de business 
cases, passando pela gestão de mudanças, suporte 
contínuo e entrega das questões mais complexas 
no desenvolvimento de projetos e operações em 
indústrias de capital intensivo.

A CONEXIG oferece expertise de ponta para o 
redesenho e melhoria de processos de negócios, bem 
como gerenciamento de mudanças e desempenho, 
aquisições e mapeamento de processos comerciais. 
A maioria de nossos serviços inclui PMO e algumas 
das áreas comuns de foco incluem revisão e 
monitoramento de KPIs e a melhoria da produtividade.

LINHA DE SERVIÇO:

MANAGEMENT 
CONSULTING

Capacitamos nossos clientes em todas as áreas dos 
serviços que prestamos, podendo ser um programa 
“sob demanda” ou uma plataforma baseada em 
programas  predefinidos. Temos uma equipe altamente 
experiente na entrega de programas de treinamento 
formais e informais, incluindo cursos de formação a 
nível universitario e outras instituições reconhecidas. 
Nossos líderes já treinaram milhares de profissionais 
em todo o mundo, desde treinamentos individuais, 
passando por pequenas equipes até equipes com 
presença global, podendo ser presenciais ou online 
para centenas de pessoas simultaneamente.

NOSSOS SERVIÇOS

LINHA DE SERVIÇO:

CAPACITAÇÃO E 
APRENDIZAGEM
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  NOSSOS SERVIÇOS

Por meio de profissionais altamente qualificados e 
com experiencia reconhecida no mercado, apoiamos 
clientes do setor público e privado na avaliação e 
modelagem técnica, financeira-contábil e jurídica de 
projetos de longo prazo (especialmente concessões 
e parcerias público privadas - PPPs). Por meio destes 
serviços apoiamos nossos clientes na identificação do 
melhor modelo financeiro disponível, na estruturação 
e identificação das melhores alternativas para o 
modelo operacional e financeiro destes contratos. 
Também apoiamos nossos clientes, tecnicamente, em 
todo o processo de PMI (Processo de Manifestação 
de Interesse), desde a identificação das melhores 
oportunidades e qualificação do portfolio até os 
estudos técnicos e estratégia necessários para o 
sucesso nestes empreendimento.

LINHA DE SERVIÇO:

VALUATION 
AND PROJECT 

FINANCE
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CONEXIG

CONTATO:

França

Argentina

Austrália

EquadorEstados Unidos

Espanha

Brasil

México

Angola

Portugal

Chile

Peru

Colômbia

Puerto Rico

África do Sul

Paris

Buenos Aires

Melbourne e Perth

QuitoMiami-FL e Houston-TX

Madrid

São Paulo e Belo Horizonte

Ciudade do México

Luanda

Lisboa

Santiago

Lima

Bogotá

San Juan

Joanesburgo

france@conexig.com

argentina@conexig.com

australia@conexig.com

ecuador@conexig.comusa@conexig.com

spain@conexig.com

brazil@conexig.com

mexico@conexig.com

angola@conexig.com

portugal@conexig.com

chile@conexig.com

peru@conexig.com

colombia@conexig.com

puertorico@conexig.com

southafrica@conexig.com

Europa

África

América Latina

Oceânia

América do Norte


