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PERFIL 
 
Evandro Roberto Miguel tem 20 anos de experiência focada no desenvolvimento, construção e operação de ativos de 
energia (termelétrica, hidráulica e solar) e conta com vasta experiência em avaliação, estruturação e implementação de 
projetos “Greenfield” desde a fase inicial. Evandro concentrou-se na negociação de contratos EPC, risco, gestão de contratos 
comerciais e relacionados com a construção de grandes projetos, financiamento e implementação em países como 
Argentina, Brasil, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela. Nos últimos anos tem se dedicado a avaliação de ativos, 
análise de risco ambiental e social, avaliação de construção, estratégia de leilões de energia e testemunho de arbitragem 
para empresas de energia elétrica, petróleo e gás. 
 
Evandro conduziu com sucesso o desenvolvimento de projetos de energia para a América Latina para duas grandes 
construtoras brasileiras, bem como para uma grande empresa estatal de energia brasileira com um papel importante em 
toda a América do Sul.  
 
Ao longo dos últimos 11 anos, Evandro participou da execução de um grande número de projetos de energia atuando tanto 
para investidores quanto fornecedores de serviço no que diz respeito a aspectos relevantes do ciclo de vida dos projetos 
desde a concepção até a sua conclusão. 
 
Evandro atuou recentemente nas seguintes áreas: 
- Consultoria para usina solar: EPC, financiamento e estratégia de leilão de energia; 
- Avaliação de ativos de usinas hidrelétricas; 
- Implementação de usina a gás 
- Desenvolvimento ambiental, estruturação financeira e EPC e negociação de acordo internacional para projeto Hidrelétrico; 
- Gestão de assuntos regulatórios;  
- Testemunho de Arbitragem. 
 
Atuou como responsável técnico pela condução e entrega de várias usinas, incluindo a análise e quantificação das 
contingências ambientais, EPC, nível de risco dos contratos de aquisição de energia e contratos de combustível. 
 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
17 projetos  
20 anos de experiência: desde 1999  

 




