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Uma História de Compromisso 
Duradouro
Essa sexta edição do Relatório de Investimentos 
levanta o engajamento de empresas 
norueguesas e seus planos futuros para o Brasil. 
Ele foi encomendado pelo Consulado Geral da 
Noruega no Rio de Janeiro, em parceria com a 
Innovation Norway.

Apesar da pandemia da Covid-19, as empresas 
norueguesas em operação no Brasil mostraram 
resiliência e robustez. Presentes em 86 cidades, 
elas empregam diretamente 29 mil pessoas. 
Esses números devem aumentar, já que 96% 
das empresas pesquisadas planejam contratar 
ou manter sua força de trabalho no cenário pós-
pandêmico.

A história das empresas norueguesas no Brasil 
narra uma parceria indelével. Muitas empresas 
estão aqui há décadas. O valor de investimentos 
acumulados, sem transferência de ativos, é de 
US$ 32,5 bilhões. Os investimentos noruegueses 
no Brasil cresceram, apesar dos desafios 
associados à pandemia. Em 2019-2020, US$ 7 
bilhões foram investidos, representando um 
aumento de 67% em comparação a 2017-2018.

Várias empresas estão projetando planos de 
investimentos sólidos para os próximos anos. 
Das empresas pesquisadas, 93% aumentarão ou 
manterão investimentos após a pandemia. Isso 
demonstra que as empresas norueguesas estão 
no Brasil para uma longa jornada, e com uma 
perspectiva positiva.

O Brasil é parte integrante das estratégias de 
transição global designadas para empresas 
norueguesas visando uma economia de baixo 
carbono. Essas empresas estão investindo 
em desenvolvimento de novas tecnologias e 
operações sustentáveis para reduzir emissões 
e realizar a descarbonização. Investimentos 
em energia eólica onshore e offshore, solar, 
captura de CO2, hidrogênio e novas tecnologias 
de combustíveis limpos posiciona a Noruega na 
liderança do desenvolvimento de tecnologias 

verdes inovadoras. O Brasil é um parceiro 
estratégico nesse importante investimento 
rumo a um futuro mais verde.

Conduta Empresarial Responsável é uma parte 
essencial das operações norueguesas no Brasil, 
onde as iniciativas para promover a igualdade, 
a diversidade, os direitos humanos e a proteção 
do meio ambiente são importantes referências. 
As empresas norueguesas agiram rapidamente 
para mitigar os impactos da pandemia, 
destinando mais de R$ 27 milhões a pessoas em 
situação de vulnerabilidade social.

A edição de 2021 do Relatório de Investimentos 
Noruegueses no Brasil é uma história de 
compromisso duradouro. As empresas 
norueguesas e o Brasil compartilham não 
somente um passado sólido de parceria 
e conquistas, mas também um futuro de 
oportunidades e inovação.

A Noruega continuará a cooperar com o Brasil 
em inúmeras áreas distintas, comprometendo-
se com a parceria de longo prazo e com a 
consistência que ajudou ambos países a 
alcançar sucesso comercial e tecnológico.

O futuro é verde. A Noruega detém o 
conhecimento, a tecnologia e as empresas. 
Nossa meta é ser uma nação líder na transição 
para um futuro mais sustentável, tanto onshore 
quanto offshore. Vamos juntos nessa jornada.

PREFÁCIO

Odd Magne Ruud
Embaixador da Noruega

Marianne Fosland
Cônsul-Geral
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Empregos Criados por Empresas Norueguesas no Brasil
Sumário Executivo

Investimentos Noruegueses no Brasil
Sumário Executivo

EMPREGOS AFETADOSLOCAIS

em 19 estados

9% 
DO PIB NORUEGUÊS

Os investimentos noruegueses acumulados no 
Brasil correspondem a aproximadamente

9% do PIB norueguês em 2020

US$ +11,1 bi
NOS ÚLTIMOS 4 ANOS 

Investimentos noruegueses no Brasil no 
período de quatro anos entre 2017 a 2020 

29.000
Empregos diretos Empregos Indiretos e Induzidos

521.000

US$ 7 bi 
INVESTIDOS EM 2019 - 2020

US$ 32,5 bi
Investimentos Acumulados 
sem Transferência de Ativos

86

Mais de 1.000 empregos

Empregos Diretos Criados
por Estado

Entre 100 a 999 empregos

Menos de 100 empregos

Locais onde empresas norueguesas 
criam empregos industriais
Locais onde empresas norueguesas 
criam empregos administrativos

Empregos Diretos por Tipo



Os setores marítimo e offshore celebraram 
contratos importantes durante esse período, 
que garantirão sua presença no Brasil 
por muitos anos. Atualmente, tais setores 
correspondem a 7% do total investido.

Agronegócio, química, financeiro, TI, mídia, 
mineração, etc. estão inclusos em uma única 
categoria e representam setores nos quais as 
empresas norueguesas estão ativas no Brasil. O 
investimento nessas áreas representa mais de 
20% do total investido no período.

O critério escolhido para o agrupamento das 
empresas nessas categorias visa manter a 
confidencialidade dos dados das empresas, logo 
que algumas empresas têm forte liderança no 
setor específico.

Criação de Empregos Diretos
Um total de 107 empresas norueguesas 
tem funcionários diretos em 86 municípios 
brasileiros. Observamos um aumento de 
7,5% no número de pessoas empregadas por 
empresas norueguesas no período de 2019-
2020 em comparação aos níveis de 2018. 

Criação de Empregos Indiretos e  
Induzidos
De acordo com o modelo do BNDES utilizado 
para estimar empregos indiretos e induzidos, 
empresas norueguesas foram responsáveis 
por 521 mil empregos indiretos e induzidos em 
todos os setores da economia em 2020.

Empregos indiretos são criados fora da 
empresa, em fornecedores ou prestadores 
de serviço independentes que aumentam o 
efetivo por conta de projetos conduzidos por 
empresas norueguesas. Os empregos induzidos, 
por sua vez, são criados devido ao impacto 
econômico gerado pela empresa e pelos efeitos 
do processo de transformação da renda dos 
empregados e empregados indiretos.

Os setores offshore, marítimo e de petróleo e 
gás foram, sozinhos, responsáveis por 70,5% 
dos empregos indiretos e induzidos.

PANORAMA

Investimentos de US$ 7 Bilhões
no Brasil em 2019-2020

PANORAMA

Visão Geral dos Investimentos
Os investimentos noruegueses no Brasil 
continuaram a crescer no período de 2019 e 
2020 a despeito da pandemia da Covid-19.

Os investimentos noruegueses no período de 
2019-2020 totalizaram US$ 7 bilhões, atingindo 
o nível mais elevado da série, e representando 
um aumento de aproximadamente 67% 
comparado ao período de 2017 e 2018. O 
compromisso a longo prazo em setores que 
demonstraram resiliência e robustez neste 
período de instabilidade é o maior motivo para 
o aumento. 

Durante o período de 2019 e 2020, as empresas 
norueguesas pesquisadas contribuíram com 
mais de US$ 1,2 bilhões em tributos no Brasil, 
uma alta de 33% em comparação ao relatório de 
2019. Estimamos um valor de US$ 216 milhões 
em tributos de outras empresas norueguesas, 
totalizando US$ 1,4 bilhões em impostos pagos.

Investimento por Setor
O investimento no setor de energia alcançou 
um nível recorde, com 71% do total investido. 
A Equinor é responsável por uma grande 
parcela do montante, resultado de um plano de 
investimentos no Brasil anunciado em 2018. 

O aumento na prioridade por fontes de energias 
mais limpas e iniciativas centradas no meio 
ambiente ocorre em todos setores. A energia 
renovável representa aproximadamente 4% 
do total investido em energia, e há uma clara 
tendência para sua elevação nos próximos anos, 
uma vez que empresas como Equinor, Scatec 
Solar, Hydro, Statkraft e Aker Solutions estão 
cooperando para reduzir emissões e atingir 
metas climáticas.

Projetos impulsionados por inovações fizeram 
dobrar número de empresas norueguesas 
trabalhando com fontes renováveis no Brasil.

4% 
Energias 
Renováveis

71%
Setor de Energia

US$ 7 bi
Investimento Total 7% 

Marítimo e 
Offshore

Diretos

Indiretos
Induzidos

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

EMPREGOS AFETADOS EMPREGOS DIRETOS POR ANO

27.000

27.500

28.000

25.000

22.000

29.000

28.000

550.000
Empregos Afetados

2019 - 2020

2013

2012

19.000

15.200
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Fundo de Pensões Estatal Norueguês no Brasil

O Fundo Estatal de Pensões norueguês permanece 
como um participante importante no mercado 
financeiro brasileiro e, no final de 2020, detinha 
títulos e ações brasileiras no valor de US$ 6,728 
bilhões.

Em dezembro de 2020, o Fundo Estatal de Pensões 
norueguês tinha US$ 5,317 bilhões investidos em 
ações brasileiras, o que corresponde a 0,614% do 
valor total da capitalização de mercado da B3. 

A Petrobras permanece sendo a empresa em que 
o Fundo detém a maior participação societária no 
Brasil em 2020. O total investido na Petrobras era 
de US$ 625 milhões, que corresponde a 0,87% do 
capital da empresa.

A Itausa S.A. é o segundo maior investimento, 
em que o fundo detém 1,84% de participação 
societária, com um investimento total de US$ 348 
milhões.

Neste relatório, não incluímos investimentos feitos 
pelo fundo como base para os investimentos 
noruegueses no Brasil.

Para efeitos deste relatório, a transferência 
de ativos não é considerada como parte dos 
investimentos noruegueses no Brasil. Entretanto, 
a transferência de ativos compõe um dos tipos 
mais importantes de investimentos para muitas 
das empresas norueguesas operando nos setores 
marítimo e offshore brasileiros. 

De acordo com um relatório publicado em 
2021 pela Associação Brasileira dos Armadores 
Noruegueses, o Brasil é um dos principais países 
de interesse para armadores noruegueses, 
conquistando o segundo lugar no interesse de 
empresas de perfuração offshore, terceiro no 
caso de transporte offshore e quarto em relação a 
águas profundas.

Apesar dos efeitos da Covid-19 em todos 
os setores, o número de ativos transferidos 
no período de 2019-2020 teve um aumento 
significativo comparado a 2017 e 2018.

As maiores transferências de ativos por empresas 
norueguesas no Brasil durante o período incluem 
as embarcações:

• Skandi Achiever, Geoholm, Skandi Carla, 
Skandi Olympia, Skandi Chieftain e Skandi 
Commander para DOF

• Normand Starling para Farstad
• Normand Swift e Normand Poseidon para 

Deep Sea Supply  
• Aker Wayfarer para AKOFS 
• Synnøve Knutsen e Tove Knutsen para KNOP
• Safe Eurus para Prosafe 

Transferência de Ativos Noruegueses para o Brasil

2015 - 2016

2017 - 2018

2,7%

21,2%

39,4%

2010 - 2014

Lucros Reinvestidos
2019 e 2020

10,5%

LUCROS REINVESTIDOS

2019 - 2020 10,5%

Os níveis de reinvestimento de lucros 
retrocederam em 2019 e 2020 em 
comparação com os valores recordes  
reportados em 2018, caindo para 10,5%.

Empresas norueguesas reinvestiram mais 
de US$ 750 milhões de seus lucros em suas 
operações brasileiras entre 2019 e 2020.

Os números dos lucros reinvestidos têm 
como base as respostas das empresas 
norueguesas à pesquisa. Além de injeções 
de capital e dos lucros reinvestidos, 
as empresas norueguesas também 
realizaram transferências de ativos 
offshore para o Brasil. Para efeitos deste 
relatório, transferências de ativos não são 
consideradas parte dos investimentos 
noruegueses no Brasil.

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Ações e Títulos no Brasil

US$ 5 bi

20
19

20
20

20
12

US$ 21,3 bi

2018
2017

2016
2015

2014
2013

2012
US$ 7 bi

US$ 18,4 bi

US$ 16,7 bi
US$ 15,3 bi

US$ 23,4 bi

US$ 14,2 bi

Investimentos noruegueses acumulados no 
Brasil, sem transferência de ativos, aumentaram 
27,2% desde o último levantamento.  

INVESTIMENTOS ACUMULADOS

+27,2%

US$ 32,5 bi

US$ 25,5 bi

2020
2019

US$ 29 bi

Aumento anual 
dos investimentos 

acumulados



Qual é o principal motivo para sua empresa investir 
no mercado brasileiro?

Bons prospectos para meu negócio

Mercado de consumo atrativo para meu produto ou serviço

Qual foi a finalidade principal da alocação de 
capital da sua empresa no Brasil durante o período 
de 2019 e 2020?

A empresa não alocou capital

Investimento em crescimento orgânico

Liquidação de débitos

Considerando o período pós-pandemia, qual é o plano de investimento da sua 
empresa no Brasil?

Considerando o período pós-pandemia, quais os planos da sua empresa para a 
força de trabalho?

50% 43%

Outros

Outros

7%

Manter o nível atual

Aumentar investimentos Reduzir investimentos

48% 48% 4%

Manter nível atual da força de trabalho

Aumentar a força de trabalho Reduzir a força de trabalho 

A Aker Solutions estabeleceu uma posição 
forte no mercado local entregando sistemas 
e fornecendo serviços de manutenção para 
vários campos de petróleo. Em 2020, a Aker 
Solutions no Brasil concluiu a entrega do seu 
maior contrato até o momento, com um total 
de 60 árvores de natal para a Petrobras, em um 
acordo que totalizou US$ 800 milhões. 

Exportando Equipamentos do Brasil
A Aker Solutions tem um longo histórico de 
cooperação com a empresa de energia Equinor 
no Mar do Norte. Essa colaboração rende 
frutos para a operação brasileira em São 
José dos Pinhais, que entrega equipamentos 
para projetos como Johan Castberg, Troll e 
Breidablikk na Noruega. 

No fim de 2020, a empresa firmou um contrato 
de quatro anos com a Equinor no Brasil para 
a manutenção e modificações no campo de 
Peregrino, na Bacia de Campos.

Paralelamente a esses desenvolvimentos, a 
Aker Solutions mantém seu compromisso em 
criar soluções que possibilitam a redução das 
emissões de CO2, oferecendo soluções de CCUS 
comercialmente prontas. A empresa também 
fornece fundações fixas no fundo do oceano ou 
flutuantes para turbinas destinadas a projetos 
de energia eólica offshore.

Barômetro do Ambiente de Negócios

48%

33%

8%

63%

33%

“ Nos comprometemos com uma redução de 50% em nossa 
emissão absoluta de carbono até 2030, usando 2019 como 
base e já começamos a ver resultados. Nossa divisão de 
subsea no Brasil atingiu uma redução absoluta de emissão 
de CO2 de 95% no segundo trimestre de 2021, contribuindo 
para a meta global da empresa para 2030.

Volmir Korzeniewski
Vice Presidente Sênior - Subsea Brasil - Aker Solutions

Tecnologia do Paraná 
para o Mar do Norte

Aker Solutions - São José dos Pinhais

ENERGIA, OFFSHORE E MARÍTIMO
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Proprietários de 13,5% das
Embarcações de Apoio Marítimo

ENERGIA, OFFSHORE E MARÍTIMO 

As empresas norueguesas possuem um total 
de seis unidades flutuantes de produção, 
armazenamento e transferência no Brasil:

• Petrojarl 1 para Teekay 

• Pioneiro de Libra para Altera&Ocyan

• Petrojarl Cidade de Itajaí para Altera&Ocyan

• Peregrino para Equinor

• Polvo para BW Offshore 

• Cidade de São Vicente para BW Offshore 

Expansão da Frota 
Empresas norueguesas detém 13,5% da 
frota de embarcações de apoio marítimo no 
Brasil. Dessas, 27 navios de abastecimento 
de plataforma (PSVs) e de recuperação 
de derramamento de óleo (OSRV) são de 
propriedade de empresas norueguesas.

As empresas norueguesas expandiram a frota 
em águas brasileiras em 2019 e 2020 com as 
seguintes embarcações:

• Skandi Achiever, Geoholm, Skandi Carla, 
Skandi Olympia, Skandi Chieftain e Skandi 
Commander para DOF

• Normand Starling para Farstad

• Normand Swift e Normand Poseidon para 
Deep Sea Supply

• Aker Wayfarer para AKOFS 

• Synnøve Knutsen e Tove Knutsen  
para KNOP

Além dessas embarcações, a Prosafe entregou 
a Safe Eurus, uma plataforma de acomodação 
flexível semissubmersível, recentemente 
construída pela COSCO na China no início de  
2019. O alojamento flutuante tem valor de  
US$ 200 milhões e pode acomodar até  
500 pessoas.

ENERGIA, OFFSHORE E MARÍTIMO

Os anos de 2019 e 2020 foram pivotais para os 
setores de energia, offshore e marítimo. 

Novos Contratos e Prorrogações
A DOF, uma das maiores empresas na indústria 
offshore, teve vários contratos concedidos 
pela Petrobras entre 2019 e 2020. Entre tais 
contratos, estão:

• As embarcações AHTS Skandi Urca e Skandi 
Fluminense obtiveram contratos de 2+2 
anos iniciados em setembro de 2020

• A embarcação AHTS Skandi Paraty obteve 
um contrato de um ano iniciado em junho  
de 2020

• O AHTS Skandi Fluminense recebeu uma 
prorrogação de um ano até setembro de 
2020

• O AHTS18000 Skandi Rio foi contratado por 
um período de 3+1 anos, com início em 
dezembro de 2020

• As embarcações de apoio Skandi 
Commander, Skandi Olympia e Skandi 
Chieftain, contratadas por 3+2 anos, com 
início em 2019

• A embarcação MPSV Skandi Salvador obteve 
um contrato de 3 anos

A empresa também entregou duas 
embarcações em uma joint venture 
com a TechnipFMC. O PLV Skandi 
Olinda foi entregue à Petrobras para 
um contrato de 8 anos e o PLSV 
Skandi Vitoria, construído no Brasil, 
iniciou um contrato de 2 anos para a 
Technip em janeiro de 2020.

Outras empresas norueguesas ganharam 
contratos novos e prorrogações com a 
Petrobras. A Solstad Offshore, proprietária de 
embarcações offshore, assinou um contrato 
com a Petrobras referente a duas embarcações 
de manuseio de âncoras, a Far Sagaris e a Far 
Statesman, com um prazo de 3 anos. A empresa 
também assegurou prorrogações com a Total e 
Equinor para as embarcações AHTS e PSV. 

A Subsea 7 também obteve prorrogações de 
contratos com a Petrobras para entregar os 
PLSVs Seven Waves, Seven Rio e Seven Cruzeiro, 
que operarão no Brasil.  

Novos Contratos de Engenharia 
Juntamente com a Subsea 7, a OneSubsea 
recebeu um grande contrato da Equinor, 
cobrindo trabalhos de engenharia, aquisições, 
construção e instalação de dutos submarinos e 
sistemas de produção para o novo projeto da 
Equinor no Brasil. Os trabalhos estão previstos 
para 2022 e 2023 e usarão as embarcações com 
sistemas reel-lay e, flex-lay e de construção leve 
da Subsea 7. Esse contrato possui valor acima 
de US$ 750 milhões.

Grande Volume de Contratos 
para o Setor Marítimo 

Seven Rio
Subsea 7

A DBO Energy, uma empresa do Rio 
de Janeiro com fortes investimentos 
noruegueses, foi essencial quando a 
3R Petroleum abriu capital na B3 em 
novembro de 2020.

Liderada pela DBO Energy e com apoio de 
investidores como RWE e Starboard, a 3R 
Petroleum adquiriu cinco ativos maduros 
da Petrobras, com valor total de US$ 572 
milhões, entre 2019 e 2020.

A 3R Petroleum é uma empresa de petróleo 
e gás que tem como principal atividade o 
redesenvolvimento de campos maduros 
onshore e em águas rasas. 

O Polo Macau, adquirido pela 3R Petroleum 
em 2019, já está obtendo aumentos 
substanciais na taxa de produção e 
eficiência desde a aquisição.

Abertura de Capital na B3

1312



Reduzindo Emissões
Medidas práticas estão em andamento na 
operação brasileira para atingir metas do 
clima. A Equinor anunciou a redução de 100 mil 
toneladas de emissões de CO2 na introdução 
da fase 2 de Peregrino em 2022 por meio da 
substituição de geradores a diesel por turbinas 
à gás.

Um dos projetos mais ambiciosos é o 
investimento da Equinor no Complexo Apodi, 
juntamente com a empresa de energia solar 
norueguesa Scatec. Em razão do sucesso do 
projeto no Brasil, a Equinor continuou com 
investimentos na operação global da Scatec e, 
atualmente, detém uma participação de 5,2% na 
empresa.

Triplicando a Capacidade em Fontes 
Limpas de Energia
A Statkraft vem diversificando seus ativos 
com geração eólica e hidráulica nos últimos 
anos. O seu plano para o Brasil é de triplicar 
a capacidade instalada da empresa, que 
atualmente é de 450MW.
 
O aumento da capacidade será derivado de 
projetos greenfield, e de fusões e aquisições, e o 
Brasil deverá receber uma parte dos 
US$ 1,2 bilhões em investimentos anuais até 
2025.

Em um leilão no final de 2019, a Statkraft 
ganhou contratos para assegurar a conexão 
com a rede de energia elétrica, a partir de 
2025, equivalente a 375,6 MW. Os contratos de 
aquisição de energia cobrem 40% da produção 
prevista e envolvem os empreendimentos 
eólicos Ventos de Santa Eugênia e Serra de 
Mangabeira, que tiveram, respectivamente,  
75,3 e 12,1 MW comercializados.

Financiamento de Usinas Solares
A Atlas Renewable Energy assegurou 
investimentos da empresa de serviço financeiro 
DNB Bank ASA para o projeto Jacarandá na 
Bahia. O investimento de US$ 67 milhões 
será usado para a construção de uma usina 
solar de 187 MWp. O projeto Jacarandá gerará 
energia o suficiente para uma cidade de 750 
mil habitantes e evitará a emissão de 35 mil 
toneladas de CO2 por ano.

Esforços Conjuntos em Projetos Solares
No mercado de energia solar residencial, a 
empresa norueguesa de greentech Otovo 
investiu na start-up brasileira de energia Holu, 
com o objetivo de tornar instalações de energia 
solar mais acessíveis e simples para usos 
residencial e comercial de pequeno porte no 
Brasil.

ENERGIA, OFFSHORE E MARÍTIMO

Investimento de US$ 4,95 Bilhões 
para Assegurar Fontes de Energia

Complexo Apodi - Equinor e Scatec Solar

ENERGIA, OFFSHORE E MARÍTIMO

Recentemente, a Equinor atualizou sua 
estratégia global a fim de transformar e 
posicionar a empresa para liderar a transição 
energética. A Equinor investiu mais de US$ 11 
bilhões no Brasil até o presente momento, e 
espera investir mais US$ 15 bilhões até 2030. 

A carteira de projetos não sancionados da 
empresa representa 1,4 bilhões boe (barris de 
óleo equivalente) e espera-se um fluxo de caixa 
líquido de aproximadamente US$ 2,5 bilhões 
em 2030. A empresa manteu a segunda posição 
como maior operadora de petróleo e gás por 
grande parte do período de 2019-2020.

Marco no Campo de Peregrino
Em outubro de 2019 a Equinor anunciou o 
marco de 200 milhões de barris produzidos no 
campo Peregrino, na Bacia de Campos.

Peregrino é o maior ativo operacional da 
Equinor fora da Noruega e é operado por uma 
tripulação 100% brasileira. A fase 2 de Peregrino 
começa em 2022, seguida de uma expansão 
que prolongará a vida útil do campo em mais 20 
anos e gerará 350 empregos novos, onshore e 
offshore.

Mudança para Fontes Renováveis
A empresa espera que mais de 50% dos 
investimentos brutos em 2030 sejam 
direcionados para energias renováveis e 
soluções de baixo carbono. 

Além disso, a Equinor tem como objetivo 
gerar um fluxo de caixa substancial de óleo 
e gás durante os próximos dez anos, ao 
mesmo tempo em que reduz as emissões nas 
operações. “No Brasil, temos uma perspectiva 
de longo prazo, com estratégia de crescimento 
em todos os setores de energia. Temos uma 
carteira forte, com ativos em todas as fases, da 
exploração à produção. Temos investimentos 
para ficar aqui por pelo menos mais 40-50 
anos.”, afirma a Presidente da Equinor no Brasil, 
Veronica Coelho.

Geração Mais Limpa
A Equinor está começando a explorar 
oportunidades na geração eólica offshore por 
meio de sua participação de um processo de 
licenciamento para os parques Aracatu I e 
Aracatu II, com 2 GW cada. Esses parques de 
alta capacidade serão desenvolvidos entre os 
estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Geração de Energia Eólica 
Statkraft

Projeto Ventos de Santa Eugênia
A Statkraft iniciou a construção de um parque 
eólico localizado na Bahia em 2021, com um 
investimento de R$ 2,5 bilhões.  
 
Quando inaugurado em 2023, o projeto terá 
uma capacidade instalada de 519 MW, suficiente 
para fornecer eletricidade para 1,17 milhões de 
residências brasileiras.
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As oportunidades em fontes renováveis estão 
guiando parcerias importantes tanto entre 
participantes do setor de energia quanto entre 
empresas líderes em outros segmentos. 

Explorando Energia Renovável
A Hydro criou uma unidade de Energia 
Renovável que operará e terá participação em 
diversos projetos, como energia eólica, solar 
e hidráulica no Brasil. Parte desse esforço 
levou a empresa, a Equinor e a Scatec a assinar 
um memorando de entendimentos para um 
grande projeto no Rio Grande do Norte. O 
projeto solar de 480 MW possibilita que a 
Equinor e Scatec permaneçam na vanguarda 
de desenvolvimentos em energia renovável, ao 
mesmo tempo em que atende as necessidades 
de energia limpa da Hydro.

A Hydro está também negociando uma joint 
venture com a Sowitec para o desenvolvimento 
de um projeto solar flutuante a ser instalado no 
reservatório da usina Tucuruí. 

O comprometimento crescente relacionado a 
práticas sustentáveis tem sido fundamental nas 
operações brasileiras da Hydro no Brasil. 

Em 2019, a empresa investiu R$ 30 milhões em 
um projeto piloto em Paragominas para testar 
a tecnologia "Tailings Dry Backfill" que eliminará 
a necessidade de levantar e construir novas 
barragens. Essa tecnologia reduzirá o impacto 
ambiental da Hydro e aumentará a segurança 
de suas operações.

Foco no Desenvolvimento da 
Comunidade
A Hydro criou o Fundo de Sustentabilidade 
Hydro em 2019, financiado pelas empresas 
Hydro, Albras e Alunorte. O fundo é uma 
organização sem fins lucrativos com um 
compromisso de 10 anos para um investimento 
de R$ 100 milhões, tendo como meta a 
promoção do desenvolvimento sustentável 
e o apoio a projetos de base comunitária. Os 
projetos e iniciativas apoiados pela organização 
são baseados na plataforma da Iniciativa 
Barcarena Sustentável. 

A empresa também alocou R$ 60 milhões para 
se tornar apoiadora do programa Território de 
Paz, o qual visa reduzir a vulnerabilidade social 
e a violência. O programa atenderá um total 
aproximado de 370 mil pessoas.

A Yara, líder no mercado no 
segmento de fertilizantes, 
realizou diversos investimentos 
em novas instalações para 
apoiar sua produção local 
e reduzir a dependência de 
importações. 

Entre esses investimentos está 
o Complexo Mineroindustrial 
de Serra do Salitre, um dos 
maiores investimentos privados 
em curso no Brasil atualmente, 
sendo o maior no estado de 
Minas Gerais.

Dobrando a capacidade de 
produção da Yara
O projeto, avaliado em R$ 2,7 bilhões, está 
em fase final de construção e espera-se 
que atenue o déficit na balança comercial 
do setor, cortando a importação de 950 mil 
toneladas de fertilizantes fosfatados por 
ano. O Brasil é o terceiro maior produtor de 
alimentos no mundo, mas atualmente depende 
de importações de 75% dos fertilizantes 
consumidos.

Além de dobrar a capacidade de produção da 
Yara, o projeto já gerou um impacto positivo 
duradouro, criando 3.500 empregos e erguendo 
a economia local.

Quando completo, a planta empregará 1.200 
trabalhadores que já estão sendo treinados para 
seus cargos. Os investimentos realizados para 
o treinamento dos novos profissionais foram 
possíveis graças a parcerias com os governos 
estadual e municipal, instituições, e secretarias 
de educação e de desenvolvimento social.

 
Parcerias para apoiar indivíduos e 
negócios locais
Parceria com instituições locais são 
fundamentais para que a Yara possa continuar 
o desenvolvimento de seus negócios no Brasil 
de forma sustentável e consciente. Entre os 
parceiros estão não apenas instituições que 
oferecem educação, mas também organizações 
que apoiam pequenos negócios como o SEBRAE. 

AGRONEGÓCIO

O Maior Investimento em 
Minas Gerais

Yara Fertilizantes

ALUMÍNIO

Mineração Inovadora sem 
Barragens em Paragominas

Alubar - Norsk Hydro
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Nos últimos anos, a Noruega se tornou 
um centro de conhecimento proeminente 
para projetos ligados a economia verde e 
crescimento sustentável, que possibilitam 
países a alcançar metas climáticas ambiciosas e 
possibilitará uma retomada verde. 

As empresas norueguesas estabeleceram metas 
globais concretas para a redução de emissões 
de CO2 e estão focadas no desenvolvimento e 
na adoção de tecnologias que tornarão suas 
operações mais limpas, seguras e sustentáveis.

Chamada Pública da Finep e RCN
Os países continuam comprometidos a manter 
esse relacionamento próximo, o que resultou 
em uma chamada pública conjunta, publicada 
pelo Conselho de Pesquisa da Noruega (RCN) e 
a Finep, para novas tecnologias ou serviços que 
atendam a indústria de petróleo e gás.

Projetos selecionados deverão começar no final 
de 2021 e início de 2022, e serão contemplados 
com R$ 5 milhões ou NOK 15 milhões. Projetos 
voltados à redução de emissões de gases de 
efeito estufa, eficiência energética, e prevenção 
de acidentes são apenas alguns exemplos de 
projetos considerados prioritários.

Otimização de Utilização 
de Energia
Um aprimoramento no 
desenvolvimento de soluções 
que permitirão a otimização do 
uso de energia será imperativo 
na redução de emissões de CO2, 
e tornou-se parte importante da 
estratégia de investimentos da 
Equinor no Brasil. 

A Equinor investiu na Micropower Comerc, 
empresa brasileira de armazenamento de 
energia como serviço, por meio da sua divisão 
de venture capital, a Equinor Energy Ventures, 
em uma transação anunciada em abril de 2020.

A operação da Micropower Comerc de 
microgrids, baseados em um modelo híbrido 
de geração solar e armazenamento usando 
baterias de lítio, é pioneira no Brasil, atendendo 
tanto o mercado comercial quanto industrial.

Restauração da Cobertura Vegetal 
Com o foco na proteção da natureza e melhor 
manejo de recursos, a operação da Hydro 
Mineração Paragominas está direcionando seus 
esforços na reabilitação de áreas mineradas, 
reproduzindo o solo original com a adição de 
matéria orgânica. O solo é então preparado 
para a introdução de mudas, produzidas no 
viveiro próprio da empresa, restaurando assim a 
cobertura vegetal.

Esse processo, amparado pela capacitação do 
Consórcio de Pesquisa em Biodiversidade Brasil-
Noruega (BRC) do qual a Hydro é parceira, foi 
implementado em uma área de 2.300 hectares 
desde o lançamento em 2009. 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Pioneirismo em Armazenamento 
de Energia com Microrredes 

Os anos de 2019 e 2020 trouxeram importantes 
aquisições de negócios brasileiros por empresas 
norueguesas nos campos da tecnologia e mídia, 
colocando a importância desses segmentos no 
patamar similar a setores tradicionais como 
offshore e energia.

StormGeo adquire a Climatempo
A StormGeo, empresa norueguesa de 
inteligência de dados climáticos e especialista 
em dados avançados, anunciou em 2019 
a aquisição de 51% do Grupo Climatempo, 
provedora de serviços meteorológicos. A 
StormGeo opera em dezenas de países no 
mundo todo, oferecendo soluções de dados 
e serviços de inteligência para uma gama de 
setores, incluindo agricultura, navegação, 
petróleo e gás, energia renovável e serviços. 
 
O acordo criou uma das maiores parcerias 
do segmento no mercado latino-americano, 
permitindo a ambas as empresas fortalecerem 
seu alcance e competitividade, além de 
oferecer à Climatempo produtos e tecnologias 
complementares.

O acordo inclui a aquisição de 30% da TV 
Climatempo pela StormGeo. A TV Climatempo é 
um canal brasileiro com programação dedicada 
ao tempo e ao meio ambiente. 

Grupo ZAP comprado pelo OLX
Além da TV Climatempo, uma outra aquisição 
significativa ocorreu no mercado de mídia 
nesse período. A OLX, líder no mercado de 
classificados on-line no Brasil, comprou 100% 
do Grupo ZAP por um valor de R$ 2,9 bilhões da 
Globo em 2020.
 
A empresa Adevinta, baseada em Oslo, detém 
50% da OLX, e é uma das líderes no mercado 
de classificados on-line na Europa. Nos últimos 
anos, ela tem aumentado sua dominância nesse 
segmento de mercado, fazendo aquisições tanto 
no Brasil quanto internacionalmente. 

Viveiro de Mudas para Reflorestamento
Norsk Hydro - Brasil

Acelerando o Crescimento do
ZAP e Climatempo

OLX - Adevinta

TECNOLOGIA E MÍDIA
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A adoção de conduta empresarial responsável 
tornou-se uma parte integrada dos negócios 
noruegueses. Há um entendimento que o 
impacto das decisões vai além das próprias 
organizações. 

Esses valores e princípios, já bem enraizados na 
Noruega, são carregados pelas operações das 
empresas mundo afora. No Brasil, iniciativas 
para promover a adoção dessas práticas 
tornaram-se referência pelos seus esforços na 
luta pelos direitos humanos, meio ambiente e 
mais transparência.

Valorizando os Funcionários
A promoção de mais igualdade nas operações 
das empresas foi reforçada nos últimos 
anos. Iniciativas que promovem igualdade 
de oportunidade entre homens e mulheres 
estão se espalhando para mais organizações, 
e virando uma parte orgânica do dia a dia 
das empresas, o que estimula um equilíbrio 
saudável e permite que elas continuem 
prosperando. 

As empresas norueguesas vem expandido as 
iniciativas para abarcar ainda mais diversidade 
de forma que suas operações reflitam melhor 
o DNA da sociedade brasileira. Isso implica no 
aprimoramento da inclusão de colaboradores 
em termos de raça, faixa etária, população 
LGBTI+, pessoas com deficiência e outros 
grupos minoritários. 

Meio Ambiente e Clima
Nos últimos anos, as empresas norueguesas 
direcionaram seus esforços para promover 
uma agenda mais centrada no meio ambiente 
e clima, incentivando a proteção do meio 
ambiente e mitigando possíveis impactos dos 
negócios. Isso é conquistado mantendo foco 
no desenvolvimento de novas tecnologias e 
tomando decisões que levarão a um futuro mais 
limpo e sustentável para as operações.

Mais Próximo às Pessoas
Estabelecer um diálogo mais aberto e tomar 
decisões que levam as empresas para 
mais perto das comunidades locais e seus 
funcionários são ações fundamentais para 
abordar assuntos que permitirão a construção 
de uma presença positiva e duradoura no país. 

“ A Kongsberg Maritime tem uma cultura 
forte baseada em valores, priorizando 
a conduta empresarial responsável, 
a inovação sustentável, a saúde e a 
segurança. Temos como visão ZERO 
lesões e acidentes de trabalho em todas 
as partes de nossa empresa.

Cristiane de Lamare
Diretora Nacional - Kongsberg Maritime

IMPACTO DA COVID-19

Empresas Norueguesas se Unem 
para Aliviar os Efeitos da Pandemia

Programa Voluntários em 
Ação - Hydro Albras

Com o país sendo afetado pelo rápido 
agravamento da pandemia da Covid-19 em 
2020, as empresas norueguesas tomaram 
medidas rápidas para mitigar o impacto da 
crise. Os negócios noruegueses estão presentes 
no Brasil inteiro, permitindo que as empresas 
possam agir de modo rápido para oferecer 
ajuda a pessoas necessitadas no país todo. 

Apoiando Moradores em Necessidade
Uma ampla gama de iniciativas de apoio foi 
conduzida para trazer alívio aos moradores 
locais. As iniciativas asseguraram doação de 
itens essenciais para combater a doença, 
incluindo equipamentos e suprimentos médicos, 
testes para detecção do vírus, além de uma 
doação para um projeto de pesquisas clínicas e 
monitoramento epidemiológico.

Parte das contribuições foi direcionada à 
distribuição de alimentos, máscaras de proteção 
e produtos de higiene para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, atendendo dezenas de 
milhares de famílias. Muitos dos itens doados 
foram obtidos de produtores locais, ajudando 
pequenos negócios a atravessar esse período 
crítico e contribuindo para 
sustentar a economia local.

Contribuições da Hydro, 
Yara, Equinor, Statkraft, Aker 
Solutions e outras empresas 
norueguesas somaram mais 
de R$ 27 milhões. As empresas 
também adotaram protocolos 
para proteger seus funcionários, 
incluindo o uso de trabalho 
remoto quando possível, além 
de amplas medidas de higiene.

Retomada Verde
Durante este período desafiador, a maioria 
das empresas norueguesas reafirmaram seus 
planos de investimento no país, expandindo 
suas operações e assegurando projetos por 
muitos anos. 

Manter os investimentos e engajar-se em novas 
empreitadas contribui para promover uma 
retomada sustentável no Brasil. A maioria dos 
projetos planejados para os próximos anos 
assegurarão uma presença com pegada mais 
limpa no país, incluindo geração eólica onshore 
e offshore, geração solar, captura de CO2 e 
novas tecnologias de combustível mais limpo.

Tal compromisso reverbera em comunidades 
no país todo, promovendo a manutenção e a 
criação contínua de empregos, contribuindo 
assim para uma recuperação progressiva do 
país no período pós-pandemia.

Pessoas, Meio Ambiente e 
Transparência

CONDUTA EMPRESARIAL RESPONSÁVEL

2120



Metodologia, Definições e Dados  
do Relatório de Investimentos

A metodologia e os dados históricos 
apresentados neste relatório seguem 
os mesmos exercícios de mapeamento 
encomendados pela Innovation Norway, pelo 
Real Consulado da Noruega no Rio de Janeiro e 
pela Embaixada Real da Noruega em Brasília em 
2017 e 2019.

As empresas destacadas neste relatório estão 
entre os maiores investidores noruegueses no 
Brasil ou fizeram anúncios, entre 2019 e 2020, 
que afetarão os investimentos noruegueses 
no Brasil no setor por elas representadas nos 
próximos anos.

O panorama dos investimentos noruegueses 
no Brasil inclui apenas investimentos ativos 
realizados em 2019 e 2020. Não foram 
incluídos investimentos realizados por meio de 
instrumentos financeiros, auxílios bilaterais e 
investimentos passivos.

Informações detalhadas sobre as empresas 
foram obtidas exclusivamente de fontes 
públicas de informações. 

Pesquisa das Empresas
Empresas norueguesas com atividades no 
Brasil foram convidadas a participar de uma 
pesquisa quantitativa entre maio e setembro 
de 2021. A maior parte dos dados quantitativos 
consolidados neste relatório foram obtidos 
de dados coletados junto às empresas 
norueguesas. 

Estimativas a partir de pesquisas documentais 
constituem menos de 10% dos investimentos 
noruegueses e menos de 25% dos empregos 
diretos gerados. Empregos indiretos e induzidos 
foram calculados com base no modelo de 
geração de emprego do BNDES. 

Definição de Investimentos
Para ser considerado um investidor norueguês, 
a pessoa deve ser um cidadão norueguês, a 
empresa deve ser listada na Bolsa de Valores 
de Oslo (OSE) ou a empresa deve ter sua sede 
operacional na Noruega e estar cadastrada no 
registro de empresas norueguês.

Caso a empresa seja qualificada como um 
investidor norueguês, o país de origem do 
capital investido no Brasil é irrelevante.

Transferências de capital e lucros reinvestidos 
são as únicas modalidades de investimentos 
que foram consideradas para efeitos deste 
relatório. 

Investimentos acumulados e lucros reinvestidos 
são coletados nesse formato desde 2015. 
Dados de 2009 e 2014 foram coletados de 
forma similar, enquanto dados anteriores a 
2009 são estimativas fornecidas por empresas 
norueguesas que tinham atividades no Brasil no 
ano de 2013.

Distribuição de Dados

Os dados de investimentos coletados e 
estimados são relacionados ao período de 2019 
e 2020. Para fins de consistência em relação 
aos anos anteriores, a apresentação dos dados 
de investimentos foi distribuída de forma igual 
entre os anos cobertos nesse relatório.

No que tange aos dados sobre os empregos, foi 
presumida uma alteração linear dos dados ano 
a ano.

METODOLOGIA E DEFINIÇÕES

Pagamentos de Impostos no Brasil
Nós coletamos informações sobre o pagamento 
de impostos e contribuições obrigatórias no 
Brasil pelas empresas norueguesas. 

Solicitamos às empresas norueguesas o 
fornecimento de informações sobre as 
contribuições no Brasil, excluindo impostos e 
contribuições obrigatórias que incidem sobre a 
folha de pagamento.

As estimativas sobre o pagamento de impostos 
foram baseadas na extrapolação de dados 
pesquisados para outras empresas norueguesas 
dentro do mesmo setor, e ajustadas de acordo 
com o tamanho da empresa.

Barômetro do Ambiente de Negócios
Uma pesquisa qualitativa anônima foi 
conduzida entre as empresas norueguesas com 
atividades no Brasil para compreender como os 
investimentos são aplicados pelas empresas e 
quais são as suas perspectivas para o período 
pós-pandemia.

Quarenta empresas norueguesas com 
atividades no Brasil optaram por participar na 
pesquisa qualitativa, que foi conduzida em julho 
de 2021. Quase 50% das empresas norueguesas 
participantes da pesquisa e com atividades no 
Brasil apontaram que a finalidade principal 
para a alocação de capital foi investimento em 
crescimento orgânico no período de 2019-2020.

Mais de 90% das empresas pesquisadas estão 
planejando aumentar ou manter o mesmo nível 
de investimentos no Brasil no período pós-
pandemia.

METODOLOGIA E DEFINIÇÕES
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EMPRESAS NORUEGUESAS NO BRASIL

Empresas por Setor

Empresas norueguesas, com ou sem 
subsidiárias ou empresas associadas, 
que realizam atividades comerciais no 
Brasil, tanto diretamente quanto por 
meio de representantes.

6

164
Marítimo, 
Offshore, 

Petróleo e Gás

Outros

Energia  
Renovável

65

235 Empresas Convidadas a 
Participar na Pesquisa

102 Empresas que Responderam
à Pesquisa Quantitativa

107 Empresas que Criaram 
Empregos Diretos no Brasil
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