
O Stocche Forbes possui uma equipe dedicada à estruturação, ao financiamento, 
ao desenvolvimento e ao acompanhamento da implantação de projetos em 
diversos setores da infraestrutura e da indústria.

Nossa prática atua de forma integrada com as demais áreas especializadas do 
escritório (regulatório, tributário, ambiental, imobiliário, societário, bancário e 
resolução de disputas) para oferecer soluções completas, seguras e inovadoras 
para os nossos clientes.

Estamos preparados para assessorá-los em todas as etapas dos 
empreendimentos: na estruturação societária, no financiamento, na apresentação 
de propostas em licitações, na aquisição e regularização de terrenos, na 
representação perante autoridades e agência governamentais para obtenção das 
licenças ambientais e autorizações regulatórias, na elaboração, customização e 
negociação de contratos estruturais e operacionais, no acompanhamento da 
execução contratual (contract management), na gestão de pleitos (claims) e 
negociação de aditivos contratuais, na prevenção e preparação estratégica de 
disputas, e em desafios trabalhistas e de compliance.

Nossa equipe destaca-se pela experiência no assessoramento de clientes em 
financiamentos e desenvolvimentos de empreendimentos de grande porte e pelo 
preparo para trabalhar com conceitos da engenharia necessários à elaboração dos 
contratos operacionais e à alocação dos riscos nas diferentes fases de 
desenvolvimento dos projetos.

Temos sólida expertise na elaboração dos diversos tipos contratuais, incluindo 
contratos de fornecimento, prestação de serviços, empreitada, obra por 
administração, take or pay, Engineering, Procurement and Construction 
Agreements (EPC), Balance of Plant (BOP), Turbine Supply Agreement (TSA), 
Operations and Maintenance (O&M), Joint Operation Agreements (JOA), Power 
Purchase Agreements (PPAs), modelos-padrão internacionais (por exemplo, 
FIDIC), entre outros.

Conhecemos o negócio dos nossos clientes, com forte atuação nos mercados de 
energia elétrica (parques eólicos, hidrelétricas, termelétricas, geração solar 
centralizada, autoprodução, distribuída, off grid, linhas de transmissão, 
subestações, distribuição), logística e transportes (portos, aeroportos, rodovias, 
ferrovias), óleo e gás (exploração, produção, refino, distribuição, comercialização 
de petróleo, gás natural e subprodutos), indústria (mineração, siderurgia, entre 
outras) e saneamento.
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