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“She stands out not only for her dedication and knowledge of the legal system, but also for her com-
mercial awareness and business-oriented approach.” Chambers Brazil

Áreas de Atuação

Petróleo, Gás & Offshore

Perfil

Daniela é pioneira na legislação e aspectos regulatórios do setor de petróleo e gás no Brasil. Iniciando sua carreira no 
mesmo ano da publicação da Lei do Petróleo em 1997, Daniela, representando a Petrobras, desempenhou um papel 
notável na estruturação de financiamentos de projetos inéditos para o desenvolvimento de campos de petróleo e gás 
natural no Brasil, que viria a se tornar referência para esse tipo de transação no país.

No setor de E&P (Exploração & Produção), Daniela assessora diversos clientes em aquisições de ativos offshore e onshore 
de O&G no Brasil. Ela está atualmente envolvida em várias aquisições envolvendo o Programa de Desinvestimento da 
Petrobras, que vão desde aquisição de campos maduros até gasodutos de transporte de gás natural.

Ela também assessora empresas de petróleo e gás com interesses em contratos de concessão e de partilha de produção 
em questões administrativas/regulatórias com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), tendo assessorado empresas desde 
a “Rodada Zero” da ANP.

Daniela também é reconhecida por sua prática pioneira na indústria offshore, tendo como clientes diversas empresas 
da primeira cadeia de fornecedores (proprietários de sondas e plataformas/FPSOs). Soma-se a isso sua experiência em 
contratos de afretamento e operação de FRSUs e projetos de LNG-to-Power.

Reconhecimentos 

Daniela é reconhecida entre os líderes em sua área de atuação no Brasil, pelos guias Chambers Brazil e Chambers Global, 
na categoria “Energy & Natural Resources: Oil & Gas”, pelo guia Latin Lawyer 250, nas categorias “Energy” e “Maritime”, 
pelo guia The Legal 500, na categoria “Energy And Natural Resources: Hydrocarbons”, pelos guias Leaders League e 
Análise Advocacia 500, na categoria “Petróleo e Gás” e pelo guia LACCA, na categoria “Energy”.

Formação

Bacharel em Direito pela Universidade San Pablo CEU de Madri, Espanha, e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio).
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MBA em Petróleo pela COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Escola de Pós-graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

Idiomas

Inglês, Espanhol e Francês.
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