
NOVO COMUNICADO 

Wellbore Integrity Solutions e Well-SENSE Technology UK Ltd 
Anunciam Acordo de Cooperação Comercial para o Fornecimento de 

Ferramentas e Serviços de Intervenção de Linhas de Fibra (FLI)

Março, 2021 – Wellbore Integrity Solutions (WIS) e Well-SENSE Technology UK Ltd anunciam 
em conjunto um acordo de cooperação comercial para o fornecimento de Ferramentas e Serviços 
de Intervenção de Linha de Fibra (FLI). 

“A Tecnologia FLI da Well-SENSE é realmente uma tecnologia revolucionária e estamos 
entusiasmados em ser um parceiro no crescimento deste serviço globalmente”, afirmou David 
MacNeill, Presidente e CEO da Wellbore Integrity Solutions. “A adição da FLI Tecnologia oferece 
benefícios significativos aos clientes no planejamento, análise e execução eficiente de projetos 
de abandono de poços, vida tardia e remediação de poços. A combinação da aquisição de dados 
e medições do Well-SENSE FLI com nosso portfolio de ferramentas corretivas e de abandono de 
poço oferecerá uma solução inovadora, única e valiosa para nossos clientes.” 

“A impressionante variedade de soluções de ciclo de vida de poço da Wellbore Integrity Solutions 
e o forte foco no cliente a tornam um parceiro ideal para a Well-Sense e estamos muito satisfeitos 
por formalizar nosso relacionamento” acrescentou Annabel Green, CEO da Well-Sense. “Existem 
sinergias óbvias com a aquisição de dados de poços e a entrega de soluções de integridade de 
poços que irão beneficiar os clientes da WIS por meio de melhor desempenho e eficiência.” 

Sob os termos do acordo, WIS e Well-SENSE irão cooperar e trabalhar juntos em oportunidades 
de negócios de vida tardia, remediação de poços e abandono de poços que se alinham com os 
contatos existentes e futuros. O serviço combinado será disponibilizado em todo o mundo, 
aproveitando a ampla presença global da WIS. 



 

 

### 
 
Sobre Wellbore Integrity Solutions  
Wellbore Integrity Solutions (WIS) é uma plataforma focada no cliente que fornece um conjunto 
abrangente de produtos e serviços que aprimoram o ciclo de vida de poços de petróleo, gás e 
geotérmicos. Como uma empresa independente autônoma com uma estrutura verticalmente 
integrada, a WIS se concentra em fornecer produtos de qualidade fabricados nos EUA, entregues 
por meio de uma pegada global de serviços de campo e engenharia. 
 
Por meio de nossa posição única no setor de energia, atendemos às necessidades de 
integridade do poço de empresas de energia, empresas de serviço e parceiros locais. Operando 
em mais de 30 países com mais de 45 instalações, a WIS está focada em nosso clientes 
utilizando recursos integrados e nossos 1,000± funcionários abrangendo 49 nacionalidades ao 
redor do mundo. Para saber mais, visite www.wellboreintegrity.com.  
 
Sobre Well-SENSE 
A Well-SENSE, sediada em Aberdoon, oferece soluções de detecção de tecnologia de fundo de 
poço para a indústria global de petróleo e gás. A empresa está focada em fornecer inteligência 
avançada de poço, com siginificativa eficiência e economia de custos, usando sua tecnologia 
Intervenção de Linha de Fibra (FLI). 
 
A Well-SENSE faz parte do Grupo de Tecnologia em Energia FrontRow de Aberdeen, que se 
concentra em fomenter novas tecnologias para soluções práticas para os desafios atuais do 
petróleo e gás. Para saber mais, visite www.well-sense.co.uk/ 
 
Para maiores informações, contate: 
 
Wellbore Integrity Solutions 
Roxanne Algra, Vice Presidente de Marketing e Comunicações 
Tel: +1 (281) 975-2500 
Communications@wellboreintegrity.com 
 
 
Well-SENSE 
Annabel Green, CEO 
Tel: +44 7714 756192 
Info@well-sense.co.uk  
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