Pöyry: saiba mais
A Pöyry é uma empresa global de consultoria e engenharia, que oferece
serviços ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, resolvendo desafios
complexos encarados pelas indústrias mais exigentes do mundo.
ENERGIA

Hidrelétrica & Energia Renovável
Energia Termelétrica e Nuclear
Transmissão & Distribuição

INDÚSTRIAS

Papel & Celulose / Florestal
Químicos & Biorrefinaria
Mineração & Metalurgia

INFRAESTRUTURA
Transporte
Água
Meio ambiente

Alguns fatos...
Ranqueada em

Ranqueada em

4o

lugar mundialmente na área de
geração de energia (Fonte ENR 2014)

1o

lugar mundialmente na indústria
de papel & celulose (Fonte ENR 2014)

Projetos entregues para

70%

dos principais players europeus no
setor de energia contam com nossas
projeções de mercado

80%

das principais empresas de papel &
celulose do mundo

10.000

+

projetos entregues por ano
em ≅ 100 países

4/2015

150

escritórios em 45 países

Mais de

1.000 Km

de túneis para o setor de transporte
nos últimos 10 anos

Centenas
de projetos para estações de
tratamento de água e águas
residuais

6.000
experts de 70
nacionalidades

+
anos

55

QUEM SOMOS

COMO FAZEMOS

O QUE FAZEMOS

Você precisa de um
parceiro em que possa
confiar para garantir o sucesso de
seu investimento no projeto – seja
este grande ou pequeno. Nossos
especialistas trazem expertise de classe
mundial em consultoria e engenharia,
juntamente com a mais arrojada
mentalidade – onde quer que você se
encontre.

Combinamos insights de
mercados globais e locais
com um profundo entendimento de
tecnologias atuais e futuras. Por meio
de nossa ampla rede de escritórios,
nossos clientes se beneficiam de
acesso rápido a uma vasta gama de
serviços entregues localmente.

Focados nas
necessidades de
nossos clientes, adaptamos nossos
serviços continuamente para atender
objetivos específicos ao projeto.
Entregamos serviços de consultoria de
gerenciamento e engenharia, apoiados
por uma grande capacidade e expertise
de implantação de projetos.

Estratégia
Mercados
Transações
Excelência Operacional
BioFutures
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Consultoria Técnica
Projeto Conceitual
Engenharia Básica
Engenharia Detalhada
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Supervisão de Obras
Projeto / Construção
Gerenciamento
EPCM
EPS / EPC
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Melhorias Operacionais
Gerenciamento de O&M
Operações Terceirizadas
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I n f r a e s tr u t u r a
PARCEIRO VOLTADO A
DESEMPENHO
A Pöyry ajuda a
maximizar o retorno
sobre investimento em cada um dos
projetos de seus clientes, entregando
no prazo, conforme o escopo e dentro
do orçamento.

EXPERTISE MUNDIAL
Nossos clientes confiam e
nos consideram parceiros
em função de nosso
profundo insight local, expertise mundial
e competência. Abordamos suas
questões por meio das mais recentes
inovações, ideias e insights.

A Pöyry é uma empresa multinacional de engenharia e consultoria, que atende globalmente
a clientes no setor industrial e de energia, e presta serviços localmente a diversos mercados
estratégicos. Realiza consultoria em gestão estratégica e serviços de engenharia sustentados por uma vasta experência e capacidade de implantação de projetos. Atua nos segmentos
de energia (geração, transmissão e distribuição), florestal, papel e celulose, químicos e
biorrefinaria, mineração e metalurgia, transporte e água. A Pöyry conta com mais de 6.000
especialistas, além de uma extensa rede de escritórios locais.

PRINCÍPIOS E CULTURA
– PÖYRY WAY
Somos colaborativos,
profissionais, inovadores
e responsáveis – sempre objetivando os
mais altos padrões de integridade, ética
e segurança.

Pöyry Tecnologia Ltda.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100
7o Andar
CEP: 04726-170
São Paulo - SP – Brazil
Tel: +55 11 3472-6955
Email: forest.br@poyry.com
Pöyry Consultoria em Gestão e Negócios Ltda.
Rua General Carneiro, 904
CEP: 80060-150
Curitiba - PR - Brazil
Encontre o escritório mais perto: www.poyry.com/contacts

www.poyry.com, www.poyry.com.br

