
COMUNICADO DE IMPRENSA 

WELLBORE INTEGRITY SOLUTIONS ANUNCIA TRANSIÇÃO DE LIDERANÇA 

HOUSTON, TEXAS, July 5, 2022 – A Wellbore Integrity Solutions (WIS) anunciou hoje a transição
de sua liderança. Ed J. Boufarah assume a posição a partir de 5 de julho como Diretor Executivo do
diretor executivo fundador da empresa, David MacNeill. 

"Gostaríamos de agradecer o Dave por seus incansáveis esforços nos últimos quatro anos, 

estabelecendo a WIS como um provedor independente de classe mundial para a indústria 

global de serviços no mundo do petróleo. Após sair da Schlumberger em 2019, David ajudou a 

empresa a atravessar nos últimos anos condições sem precedentes na indústria do petróleo e 

direcionou a empresa em um forte caminho de crescimento e prosperidade.  Além disso, 

agradecemos o apoio contínuo de Dave à WIS durante esta transição", compartilhando o 

Conselho da Administração da WIS. 

Boufarah junta-se à Wellbore Integrity Solutions vindo da Baker Hughes, onde recentemente 
ocupou o cargo de Vice-Presidente da Bently Nevada. Uma indústria global líder em soluções 
no monitoramento de condições e gerenciamento do desempenho de ativos. Ed tem mais de 30 
anos de experiência em inúmeros cargos de liderança em empresas como General Electric, 
ExxonMobil e Baker Hughes. Ele traz uma vasta experiência internacional, comercial e 
operacional, tendo liderado negócios em regiões em todo o mundo desenvolvido sólidos 
relacionamentos com clientes e parceiros importantes.

"Estou honrado em assumir a responsabilidade como CEO da Wellbore Integrity Solutions e 
liderar uma equipe que tem um compromisso e paixão pelo futuro crescimento e sucesso da WIS 
e seus clientes. Temos uma grande oportunidade de impulsionar para um crescimento e 
rentável dentro dos negócios da WIS, aproveitando nossa excepcional experiência no domínio, 
tecnologia e capacidades operacionais", afirmou Boufarah. 

### 

Soluções de integridade sobre Wellbore 

A WIS oferece a seus clientes um conjunto abrangente de produtos e serviços projetados para 

melhorar o ciclo de vida de seus poços de petróleo, gás e geotermia através de uma engenharia 

global e de serviços de campo. 

Sob sua linha de produtos Red Baron, a WIS fornece serviços de intervenção para pesca, desvio 

de poços (TrackMaster Whipstocks), abandono de poços e recuperação de slot, limpeza de 

poços, serviços de tubulação e tecnologia de intervenção em fibras. Sua linha de produtos 

DRILCO oferece serviços para inspeção tubular, reparo tubular e possui capacidades de 

fabricação em locais estratégicos ao redor do mundo. Por meio da sua linha de produtos 



 

 

Thomas Tools, a WIS fornece aos clientes serviços de aluguel de tubos de perfuração de alto 

torque, tubulação e BOPs. A WIS também oferece serviços de consultoria para engenharia e 

suporte técnico baseados no cliente.  

 

Operando em 27 países com 45 locais estratégicos de instalações, a WIS se concentra em seus 

clientes, utilizando recursos integrados que incluem aproximadamente 1000 funcionários e 

abrangendo 49 nacionalidades em todo o mundo. Para saber mais, visite 

https://www.wellboreintegrity.com. 
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