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Brasil:

Fristelser i grønt, 
gult og blått
Over 50 milliarder fat oljeekvivalenter, mer enn 50 nye rigger og FPSO-er, nær 150 nye 

forsyningsfartøyer og tusentalls komponenter i manko. Brasil har med rette fått verdens 

øyne rettet mot sine ambisiøse offshoreprosjekter. Det er penger å hente. Mye penger. 

Men først skal det bores.

Av: magnus Birkenes

Latin-Amerikas største land er ikke bare 
i ferd med å bli en olje- og gassnasjon i 
verdensklasse. Det er også for lengst etablert 
som et av de mest spennende og attraktive 
markedene for alt som kan krype og gå av 
leverandører, operatører, serviceselskaper og 
konsulenter med ambisjoner om internasjonal 
vekst.

Brasils olje- og gassindustris fremste 
representant, det statseide operatørselskapet 
Petrobras, legger heller ikke skjul på 
at det trenger drahjelp for å hale i land 
verdenshistoriens største offshoresatsing. 
Brasil ønsker å doble sine påviste reserver 
innen 2020, og ved hjelp av utenlandsk 
drahjelp håper selskapet på å holde 
funnkostnaden per fat så lavt som to dollar 
fatet.

Selskapet har i flere år allerede vært på en 
verdensomspennende sjarmturné, og legger 

stadig flere ting til ønskelisten fra utenlandske 
selskaper.

Dypvannsmekka
Petrobras presenterte i august 2011 den 
nyeste oppdateringen av sin femårige 
strategiplan, som dekker perioden 2011-
2015. For et gigantselskap som Petrobras er 
stikkordene allsidighet, kapasitetsøkninger 
og enorme pengesummer i omløp.

Det som likevel stikker seg ut i forhold til 2010-
2014-planen, er det tydelig økte fokuset på 
boreaktiviteter.

Offshoreeventyret i Brasil har noen 
fellesnevnere på tvers av prosjekter og 
plasseringer. Den ene er de tykke saltlagene 
man må finne en vei gjennom for å nå de store 
rikdommene (se side 21). Det andre er dypt 
vann.

Brasil er i verdenssammenheng et slags 
dypvannsmekka. Mellom 2005 og 2010 

ble 51% av alle nye funn i verden gjort på 
dypt vann, og 62% av alle disse ble gjort på 
brasiliansk sokkel.

Store investeringer
I perioden 2011-2015 vil Petrobras investere 
hele USD 224,7 milliarder. Av disse vil 
solide 57%, eller 127,5 milliarder dollar, gå 
til å dekke lete- og utbyggingskostnader 
(E&P-kostnader) (opp fra 118,8 milliarder 
dollar i forrige investeringsplan). Av det totale 
investeringsbudsjettet vil fem prosent gå til 
internasjonale aktiviteter, men også av disse 
fem prosentene vil nesten 9/10 gå til E&P.

I denne kostnadsbulken finner man blant 
annet overføring av rettigheter (f.eks kjøp 
av andeler fra andre operatører), bygging 
av infrastruktur, forskning, avslutting av 
mislykkede letekampanjer og utbygging av 
nye pre- og postsalt-felter.

Alt i alt skal USD 117,7 milliarder investeres 
i leting og utbygging på hjemmesokkelen; 
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53,4 milliarder i presalt og USD 64,3 
milliarder i postsalt. Det er i presalt det store 
satsingsøkningen er størst; investeringene på 
USD 53,4 milliarder i planen 2011-2015 er opp 
fra USD 33 milliarder i den forrige (2010-2014) 
planen.

Tusener av enheter
Brasil har per oktober 2011 19 store 
dypvannsprosjekter på blokka (både post- og 
presalt), med samlede reserver på nær 2,3 
milliarder fat oljeekvivalenter (boe). Dette er 
en ambisiøs økning fra forrige forretningsplan, 
som la opp til en økning på 1,8 millioner fat fra 
14 prosjekter i samme tidsperiode.

De neste fire-fem årene skal mer enn 
1.000 offshorebrønner bores, og av disse 
vil 40% være letebrønner og resten 
produksjonsbrønner.

Selv om summene er store for presalt-
områder, og Petrobras satser på at 40,5% av 
all oljeproduksjon i Brasil vil komme fra disse 
områdene innen 2020 (den utgjør i dag bare 
usle to prosent). Målet er en dagsproduksjon 
på rundt seks millioner boe og en plass blant 
verdens fem største oljeprodusenter. Mange 
funn er allerede gjort, og i de neste fem årene 
skal ting begynne å bygges ut.

Et samlende nettsted
Til det trenger landet hjelp. Brasil er fortsatt 
tungt avhengig av ekstern ekspertise for å 
lande sine prosjekter; hele 688 små og mindre 
prosjekter skal ha blitt gjennomført innen 
2015 (deriblant 104 i 2011, 112 i 2012, 39 i 2013, 
22 i 2014 og 41 i 2015)

Listen er for lang å ta med her, men utdrag 
fra Petrobras’ egne lister viser at selskapet 
blant annet vil trenge 800 nye turbiner, 
600 kraftgeneratorer, 500 våte ventiltrær, 
mer enn 42.000 kilometer med stigerør (!), 
30.000 kilometer med umbilicals, 146 nye 
forsyningsbåter og 72 store tankskip.

Rundt 30 milliarder dollar i året skal investeres 
bare i innkjøp av gods og tjenester relatert til 
dette. Investeringslisten til Petrobras har blitt 
delt opp i hele 3.200 ulike underpunkter og 
kategorier, og selskapet er veldig klar over 
jungelen av muligheter utenlandske selskaper 
kan møte på.

Petrobras har derfor nå, sammen med det 
nasjonale industriutviklingsprogrammet 
Prominp (National Oil and Natural Gas 
Industry Mobilization Program) laget et 
nettsted hvor leverandører kan registrere seg 
og få oversikt over kvartalsmessige behov 
fram mot 2015. Der kan man også registrere 
sitt selskap og produkter.

Brasil er vel kjent for sine strenge krav til lokalt 
innhold i alle ledd i næringskjeden. Hvor 
stort kravet er, er litt avhengig av hvem man 
spør og hvilke prosjekter det er snakk om, 
men det ligger på omtrent 65%. Det fører til 
utfordringer for utenlandske aktører, men 
de er ikke nødvendigvis uoverkommelige. 
Det stilles heller ikke krav til brasilianske 
bankforhold eller investorer.

- Det viktigste for oss er at selskapene etablerer 
seg i Brasil. Hvor finansieringen kommer fra, 

er uvesentlig, kommenterte Petrobras’ leder 
for utvikling av utbyggingsprosjekter, Tuerte 
Amaral Rolim, til PetroNews i september.

Teknologimuligheter
For Brasils egen del er hovedutfordringen 
kompetanse, eller nok kompetente folk. 
Selv om over 80.000 personer har blitt 
utdannet innen ulike olje- og gassfag de 
siste årene, var landet per september i år litt 
over 212.000 fagfolk i manko. Spredningen 
er også stor: 51% av den brasilianske 
offshorearbeidsstyrken har mindre enn ti års 
erfaring. Samtidig har 46% mer enn tyve års 
erfaring. Det betyr at flere kan nærme seg 
pensjonsalder, og man kan risikere å få et 
erfaringsvakuum på kompetansefronten.

Norske og europeiske bedrifter kan derfor 
også ha mye å tjene på teknologi- og 
kompetanseoverføring, en tanke som også 
blir støttet av INTSOK (se side 32-33).

Velprøvd og innovativ norsk boreteknologi 
kan ha spesielt mye å hente. Tykke saltlag, 
kombinert med høyt trykk og høy temperatur, 
gjør grunnen plastikkaktig og vanskelig 
å bore i. Det tok Petrobras seks måneder 
og USD 240 millioner å bore den første 
presaltbrønnen. Nå ligger snittet på 60 dager 
og 66 millioner. Forbedringen har kommet fra 
erfaringer, borevæskeforbedringer, forbedret 
brønngeometri og bedre borekroner, men 
selskapet er svært interessert i ytterligere 
forbedringer.

Store selskaper som GE, Rolls Royce, 
Schlumberger, Baker Hughes, FMC 
Technologies og Aker Solutions har 
allerede innsett verdien av å opprette egne 
teknologisentre i landet, og Petrobras 
regner med at over 1,3 milliarder dollar skal 
investeres i forskning og teknologi i Brasil 
hvert år fram mot 2015. n

FreMOVer OG OPPOVer: Brasils mål er en 
dagsproduksjon på rundt seks millioner 
boe og en plass blant verdens fem største 
oljeprodusenter. Her viser tidligere presi-
dent Lula første olje fra presaltlagene i 
Baleia Franca-feltet  (Foto: Petrobras)
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 � Dahl Oilfield Service a.s, NS 1, level 
2 approved drill collar design.

 � Drill Collars designed for optimizing 
SAFETY and RIG TIME. 

 � Avoid personnel in red zone.

 � No need for lifting subs, manual tongs, 
safety clamp, change of elevator and slips.

 � Improved running speed per 
single or per stand. 

 � With 18 degree taper on box tool 
joint for use in DP elevator.

 � Several drill pipe configurations 
for most sizes of drill collars. 

 � Drill Collars sizes from 3 1/8” to 11”.

 � Integral type made of AISI 4145H 
mod, 110 KSI material.

 � Connections according to API standard.

 � Please contact us for more information. 

Your local supplier of Drill Collars, Drill pipe, 
Heavy weight, and drill string components  

Stavanger Norway

The development of DOS Modified Drill 
Collars with NS-1 approval was driven 

by the industry’s need for remote handling 
of drill collars and compliance with the latest 
OLF guidelines for remote control of drill string 
components.

Several of our customers required approval of 
both design and mechanical properties for drill 
collars to be run with drill pipe elevators. The 
requirements for drill pipe configurations vary in 
accordance with the pipe sizes employed on board 
the respective drilling units. Primary objectives for 
our customers were improved safety by avoiding 
manual labour in “Red Zone” on the rig floor, 
maintaining mechanical properties of drill collars 
and, if possible, improved running times.

Through cooperation with BP, Dolphin, Seawell, 
Fearnley Procter Group and TH Hill we now have  

a product which fully complies with our 
customers’ requirements. All users have 
reported that the transition to drill collars with 
DP configuration in every case has functioned 
as intended. Feedback from the rigs regarding 
modified drill collars has been 100% positive. 
Handling these drill collars with 

DP-configured equipment provides advantages 
with regards to HES aspects (hands-free operation) 
as well as improved efficiency on the rig.

After receiving NS-1 approval we have received 
inquiries from international operations where 
the considerable improvements in safety and 
efficiency have been noted.

Finally we want to express our appreciation for  
all help, ideas and cooperation which has made 
this development possible.

Dahl Oilfield Services AS | Hammaren 9A, 4056 Tananger | tlf:+4751419000 | post@dahl-os.no

Besøk oss på stand / visit us at stand
4A31, Norwegian Pavilion. Offshore Europe Aberdeen

DOS Modified Drill Collars, range 2 and range 3
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Nedsaltet rikdom
Det skal ikke være lett, heller. Brasils massive hydrokarbonressurser er blant verdens mest 

attraktive, men også blant verdens minst tilg jengelige. Den største utfordringen? et flere 

kilometer tykt saltlag, som g jør seismikk vanskelig, tradisjonell boring nytteløs og hår grått. 

Av: magnus Birkenes

Brasil og det statlige oljeselskapet Petrobras 
har for lengst satt inn høygiret for å få tak i de 
enorme rikdommene som skjuler seg under 
saltlagene på brasiliansk sokkel. For norske 
operatører og leverandører er det en fantastisk 
mulighet til å benytte og selge teknologi og 
erfaringer opparbeidet gjennom tiår med utfor-
drende forhold på norsk sokkel.

For å forstå hva man snakker om, kan det være 
nyttig med en forklaring på hva problemstil-
lingen faktisk er. 

Hva er egentlig pre-salt?
Pre-salt referer til steinlag under sjøbunnen 
utenfor mesteparten av den brasilianske kysten, 
hvor store mengder olje lett kan ha blitt dannet 
og kapslet inn. Disse oljeholdige steinlagene kan 
ligge opptil 7.000 meter under havoverflaten, og 
kalles pre-salt fordi de ble dannet før saltlaget 
som ligger på toppen. Problemet er at saltlagene 
alene kan være opptil 2.000 meter tykke.

Hva er problemet?
For de første er vanndybdene enorme. Man 
snakker her om såkalte ultradype farvann, med 
flere tusen meter ned til havbuntnen. Det stiller 
store krav til fartøyer, rigger, boreteknologi og 
sikkerhet. Implisitt i dette er store kostnader.

Hovedproblemet er likevel selve saltet. Det er 
superkompakte krystaller, og er særdeles harde å 
bore gjennom, noe som stiller store krav til blant 
annet borekroner. Samtidig er det porøst, noe 
som øker faren for sprekkdannelser og oljelekka-
sjer fra reservoaret ved boregjennombrudd.

Et annet moment er seismiske undersøkelser, 
som har vanskelig for å trenge godt nok gjennom 
det harde saltlaget. Dermed blir det vanskelig 
å fastslå hvor store ressurser som faktisk finnes 
under. Mye lete- og prøveboring må til.

Hvor mye og hva slags olje?
Foreløpige estimater for olje under Brasils 
havbunn er 50 milliarder fat. Tupi-feltet alene (det 
første store pre-salt feltet i produksjon) er spådd 
å inneholde mellom fem og åtte milliarder fat.

Oljen under saltet er også relativt lett og lite sur, 
og dermed lett å prosessere og få til markedet.

Kan det fikses?
Klart det kan. Men det er ikke lett. Petrobras 
har blitt tilført enorme ressurser, økonomisk og 
mannskapsmessig, de siste årene, men vil trenge 
teknologisk drahjelp for å komme i mål. Blant 
annet fordi mannskapsmangelen er prekær. Før 
Petrobras er selvforsynte med teknologi og fors-
kning, er blant annet norsk teknologi svært etter-
spurt. Spesielt innen subsea-, bore- og topside-
segmentene, hvor tiår med prøving, feiling og 
utvikling i harde norske farvann har gjort norske 
produkter et godt utgangspunkt.

Det er likevel feil å anse brasilianerne som nybe-
gynnere på dypt vann. Det er de ikke. Petrobras 
har utforsket og produsert fra dypt vann i tiår 
allerede, og er relativt godt stilt, teknologisk 
sett. Det selskapet eksplisitt sier de er på jakt 
etter nå, er bedre, mer kostnads- og tidseffek-
tive tiltak, både for å redusere handlingstid og få 
hjulene til å rulle fortere på det som ligger an til 
å bli verdenshistoriens største og mest ambisiøse 
offshoresatsing. n

VaNN: 0-2000 meter under havoverflaten

POSt-Salt: 2000-2500 meter u.h.

SaltlaG: 2500-5500 meter u.h.

PreSalt: 5500-7000 meter u.h.

Brasiliansk 
pre-salt:
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Aker Solutions:

40 år på stranda
Aker Solutions har hatt aktiv 

produksjon av utstyr og 

systemer lokalt siden 1995

Av: magnus Birkenes

- Brasil kan beskrives med et enkelt ord: Krevende.

Konserndirektør for Drilling Technologies i Aker 
Solutions, Thor Arne Håverstad, har belegg 
for sin uttalelse. Hans segment har opplevd en 
femdobling i aktiviteten i Brasil de siste årene, og 
stor vekst, kombinert med høye ambisjoner for 
oppdragsgiverne, et meget strengt regelverk for 
operasjoner og stort omfang på de fleste bestil-
linger, krever erfaring, ryggrad og kunnskap.

Det burde i så måte ikke være noe problem for et 
industrilokomotiv som Aker Solutions.

Et hav av papir
- Kunden i Brasil er i stor grad Petrobras (det 
nasjonale oljeselskapet, red.). De har etter 
hvert fått et høyt teknologisk nivå, også 
kravmessig, og det fører til en kontinuerlig 
kamp om kompetansen for å kunne møte 
etterspørselen. En annen stor utfordring 
er skatteregimet, hvor du ikke bare har høy 
skatt på import, men også mellom regionene 

i landet, forklarer Håverstad til PetroNews.

- Å gå inn i Brasil krever mye erfaring og kompe-
tanse. Du må vite hva du gjør. Her er vår erfaring i 
Aker Solutions fra Nordsjøen og fra internasjonale 
prosjekter en stor styrke, legger han til.

Hva med utfordringer knyttet til HMS, som Aker 
legger stor vekt på, og den sammenhengende, 
nødvendige kompetansebyggingen?

- HMS er en av våre kjerneverdier. Det styrker vår 
konkurranseevne. Derfor kjører vi mange opplæ-
ringsprogrammer og kurs tilpasset lokale forhold. 
Den største utfordringen på HMS-fronten er 
kulturforskjeller. Hvor vi har det vi kaller ”linjean-
svar”, hvor hver linjeleder er ansvarlig for sitt, 
kjører Brasil litt mer ”inspeksjonsdrevet” arbeid, 
men ikke i like stor grad som i f.eks mange land i 
østen, forklarer Håverstad.

- Når det er sagt, utmerker ikke Brasil seg negativt 
i det hele tatt på HMS-fronten for vår del. Snarere 
tvert imot, vi har veldig gode resultater i henhold 
til våre HMS-parametre, legger han til.

På vei opp
- Brasil er nå på mange måter der vi var på 
1980-tallet. Da var vi også fokusert på lokalt 
innhold, for å bygge opp norsk kompetanse og 

leverandør indus t r i . 
Det har vi som selskap 
forståelse for, og vil 
du inn i Brasil, må du 
derfor ta i bruk lokal 
kompetanse. Over 
99 prosent av Aker 
Solutions’ ansat te 
i Brasil er i dag 
brasilianere.

- Byråkratiet er kanskje 
den største barrieren. 
Slik kompetansesitua-
sjonen er i Brasil nå (landet trenger over 212.000 
nye ansatte i oljeindustrien, red.), blir det vanli-
gere å importere arbeidskraft fra andre steder i 
verden. Da er det et problem at visa- og arbeids-
tillatelser kan ta opptil flere uker å få på plass.

med kudos på innerlomma
Hvor lett eller vanskelig er det å få innpass i det brasi-
lianske markedet?

- Det er langt fra rett fram uten en internasjonal 
anerkjennelse å støtte seg på. Den letteste veien 
inn er via eksisterende kunderelasjoner, eller via 
allianser med allerede etablerte selskaper, sier 
konserndirektøren.

- Brasil er meget teknologisk bevisste, og trenger 
mye ny teknologi for å få ut oljen fra under saltla-
gene. Samtidig er det best å satse på å selge alle-
rede etablert og utprøvd teknologi. Man klarer 
neppe å komme inn i Brasil med en ny, uprøvd 
oppfinnelse. Uansett hvor bra den er. Erfaring og 
høyt teknologisk nivå er nøkkelordene.

En hjelpende hånd
Hva gjør Aker Solutions for å dra sine faste underleve-
randører med seg til Brasil?

- Vi er veldig avhengige av underleverandørene 
våre, og stimulerer det vi kan; gir råd og hjelper. 
Det må likevel være et bevisst valg for det enkelte 
selskap, og det må som sagt baseres på eksiste-
rende relasjoner, understreker Håverstad. n

Konserndirektør for 
drilling technologies 
i Aker solutions, 
thor Arne Håverstad  
(foto: Aker solutions)

Aker Solutions i Brasil

 � Tre lokasjoner: Curitiba (subseaproduksjon), 
Rio de Janeiro (process systems, 
forretningsutvikling og salgskontor for 
subsea og boreutstyr) og Rio das Ostras 
(produksjon av stigerør, servicebase for 
subsea og boreutstyr, samt lastesystemer,).

 � Cirka 1.200 ansatte, hvorav 
subseasegmentet er dominerende og 
holder 800 personer i arbeid. Så godt 
som alle er av lokal avstamming.

 � Gjennomsnittsalderen for de ansatte 
er 33,5 år, og rundt 35% snakker 
engelsk, resten portugisisk.

 � Har som langsiktig mål at aktiviteten i 
landet skal bli et speilbilde av selskapets 
aktiviteter og tilbud i Norge

MaDe IN BraZIl: Aker 
solutions har rundt 
1200 ansatte i Brasil. 
Nesten alle er av lokal 
avstamming  

(foto: Aker solutions)
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Flere kOMMer: BWo har fem flytere i Brasil alle rede. flere vil komme (foto: BWo)

BW Offshore:

Noe å flyte på
i 2008 bestemte FPSO-spesialistene i BW Offshore seg for å åpne et nytt regionskontor i 

Brasil. Tre år senere har selskapet  nær 300 brasilianske ansatte, med gode forutsetninger 

for å kapre  deler av det som ligger an til å bli verdens mest lukrative flytermarked. Videre 

satsing er derimot avhengig av hvordan brasilianske rammebetingelser utvikler seg.

Av: magnus Birkenes

Brasil er i ferd med å bli verdens største marked 
for flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO-
er). Dypvannsutbygginger, fleksible løsninger og 

store volumer gjør slike 
utbyggingsløsninger 
lett foretrukne i brasi-
lianske farvann. Å ikke 
gripe sjansen i Brasil 
er vanskelig å tenke 
seg for et selskap som 
ønsker å bli størst på 
FPSO-er i verden..

  BW Offshore, verdens 
nest største FPSO-aktør, 
er godt posisjonert for 
å være med på flyte-
reventyret. Selskapet 

opererer en flåte på 15 FPSO-er og to FSO-er  på 
verdensbasis, og Brasil er et av de 14 landene det 
har etablert seg i, med snart 4 FPSO-er.

Plassen å være siden 1988
General Manager for BW Offshore do Brasil, Jon 
Harald Kilde, har vært selskapets spydspiss i 
det portugisisktalende landet siden 2008. Han 
ankom landet allerede i 1988, da som fast ansatt 
i Petrobras. Nå ser han frem til å gjøre flere frem-
støt på anbudsfronten i årene fremover:

- Brasil blir en av de sterkeste markedsplassene i 
verden. Vår nisje har enda større potensiale, fordi 
FPSO-er passer godt inn i deres utbyggingsplan. 
Det kan komme opptil 60 nye FPSO-er i Brasil de 
neste 10-20 årene, og vårt håp er å bli så godt 
posisjonert at vi håper å kunne bli selektive i hva 
vi tar på oss av oppdrag i et globalt voksende 
marked, sier Kilde til PetroNews fra sitt kontor i 
Rio de Janeiro.

Det er fortsatt bare første kapittel i even-
tyret, og BW Offshore har allerede satt i gang 
anbudsjobbingen for de neste nye  FSO- og 
FPSO-prosjektene.

Krav versus realisme
Hvordan tar dere for dere de strenge kravene til lokalt 
innhold Brasil etter hvert har blitt notoriske for?

- Det kan sees på flere måter. Generelt har man 
et overhengende krav om 65% lokalt innhold på 
FPSO-er, men dette kravet kan møtes på flere 

måter. Alt må ikke nødvendigvis bygges her; det 
handler om totalen. Det reelle prosentkravet er 
dermed ofte mye lavere, forklarer Kilde.

- Men det må ikke misforstås: Det krever mye 
tilstedeværelse selv om man har lokalt innhold. 
Skal man få innpass i markedet, er det lurt å satse 
på en joint venture med gode lokale selskaper, 
slik vi gjør i dag, legger han til.

Hans eget selskap er et godt eksempel. Selv 
om det er godt rustet i dag, hadde BW Offshore 
problemer med å komme seg inn på det brasi-
lianske markedet før de selv satte opp kontor i 
landet i 2008. Å være tilstede er alfa og omega.

Noe å tenke på?
Er det brasilianske byråkratiet en utfordring for 
selskaper med ambisjoner? I hvor stor grad prøver BW 
Offshore å trekke med seg sine faste leverandører inn 
i Brasil?

- Man er helt avhengig av de gode leverandørene 
for å levere gode produkter og tjenester. Brasil 
har gjort det  komplisert å få inn de nødvendige 
spesialistene utenfra, og de gode leverandørene 
innser raskt at man må være i landet for å gjøre 
butikk, sier Kilde.

- Selve prosessen med å etablere et selskap, er 
ikke veldig vanskelig. Det er bare å lære seg spil-
lereglene. Det er det å importere personell og 
materiell som er vanskelig. Det er ikke lett å få inn 
spesialistpersonell dersom brasilianerne mener 
de har folk lokalt som kan ta det. Når det er sagt, 
er det mye sterk og relevant kompetanse i Brasil. 

Særlig innen den sterkt voksende middelklassen, 
legger direktøren til.

mye penger per hode
Hvordan stiller kvalifisert brasiliansk arbeidskraft seg i 
forhold til f.eks norsk?

- Brasilianerne er et hardt arbeidende folk. Det er 
beundringsverdig hvordan de utdanner seg og 
jobber fulltid på én gang, og de jobber seriøst 
og hardt. Det er kanskje ofte mer følelser invol-
vert enn det vi er vant til, og forsinkelser blir tatt 
litt lettere på, men de står på til langt på kveld. 
Dessuten er det generelt god kjemi mellom 
brasilianere og nordmenn, forklarer Kilde.

Brasil har ressurser, både i bakken og over bakken, 
men utviklingen har gått fortere enn utdannings-
løpet. Det har ført til en enorm eskalering i lønns-
veksten, og kostnadspress blir dermed automa-
tisk en ekstra utfordring for nyetablerte selskaper.

- Brasils inflasjonsnivå er ikke veldig høyt høyt, 
under 6% per år, men det er i ferd med å skvise 
seg i oljebransjen. Jeg hadde aldri trodd dagen 
skulle komme da det ville være dyrere å ha en 
brasilianer i jobb her enn en nordmann i Oslo, 
men det har nå skjedd f.eks for senior ingeni-
ører. I det lange løp kan det føre til at man må 
velge mellom lokalt innhold og produksjonsmål, 
og det blir det spennende å se hvilke, tiltak de 
(regjeringen i Brasil, red.),  eventuelt vil iverksette, 
sier Kilde.

- Det er en politisk beslutning.  n

BW offshores mann 
i Brasil, Jon Harald 
Kilde, har store 
vekstambisjoner i 
Brasil (foto: BWo)
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TTS energy:

Brasilianske 
vekstambisjoner
TTS energy, som er et datterselskap av TTS Gruppen, har vært i Brasil 

i et drøyt år. Foreløpig er de små, men daglig leder inge Gabrielsen har 

store forventninger til Brasil.

Av: Toril Hole Halvorsen

- Vi har nettopp fått på plass to kontrakter. Ellers snakker vi med 
potensielle partnere og prøver å finne lokalt innhold. Vi har 
ikke behov for brasiliansk innhold i dag, men i fortsettelsen vil 
vi det, sier Inge Gabrielsen til PetroNews.

TTS Energy leverer boreutstyr, multifunksjonelle rigger, 
offshore kraner, offshore vinsjer og kontrollsystemer til den 
internasjonale energibransjen.

- Brasil er et stort marked offshore- og 
marinemessig. De har underskudd på 
det meste, og har en vekstambisjon som 
er formidabel. Brasil blir et stort marked 
fremover.

- Men man kommer ikke inn i Brasil uten 
å ha såkalt ”local content”, og det er et 
naturlig krav. Vi gjorde det samme i Norge 
på 80-tallet, så vi må bare tilpasse oss, for 
det er en del av spillereglene, sier han.

Utfordringer
- Brasilianerne har behov og vilje til å 
utvikle egen sokkel og eget land. Det 
kan oppstå forsinkelser underveis, det 
har vi sett allerede, men det er noe vi 
må regne med, forteller Gabrielsen.

- Utfordringene i Brasil er skattere-
gimet og avgiftsregimet. Ellers er vi 
avhengig av brasiliansk ekspertise, og 
samarbeidspartnere i Brasil har den 
ekspertisen, sier han.

Brasil er et svært og mangfoldig 
marked, og TTS ønsker å etablere 
seg der og få en del av det 
markedet.

- Det hadde vært bra for vår business, og det er en del av 
vår vekststrategi. Jeg har personlig stor tro på Brasil, sier 
Gabrielsen.

Det å etablere seg i Brasil innebærer møte med kulturfor-
skjeller. TTS er et internasjonalt selskap, og har erfaringer med 
kulturforskjeller fra både Europa, Asia og Amerika. Gabrielsen 
sier at TTS er et selskap som er klar over kulturforskjeller.

- Jeg har en del medarbeidere som har jobbet i Brasil og 
kjenner kulturen der. Det er viktig å være våken over kulturfor-

skjellene og ta vare på dem på en best mulig måte.

Vekstambisjoner
Foreløpig har TTS Energy bare en mann i Brasil, men de ser 
for seg en stor utvikling for selskapet i løpet av de neste 

årene. De ønsker blant annet å få hele TTS Gruppen til 
Brasil, ikke bare Energy-divisjonen.

- Vi har ambisiøse vekstambisjoner. Vi er ikke blant de 
største i dag, men produksjonen vår de siste årene 
har vært svært konkurransedyktig. Jeg tror vi har noe 
i dette markedet å gjøre, og tror det er fullt mulig 
å klatre lengre opp på stigen på rimelig kort tid. Vi 
ønsker å tilby marinesegmenter, samt olje- og gassut-
styr til skip. Dersom vi klarer å etablere oss i Brasil på 

flere områder vil vi ha et bredere tjenestespekter 
enn det de andre selskapene fokuserer på, 

avslutter Gabrielsen n.

BOrePakke: 
Illustrasjon av typisk 
borepakke til bunnfast 
brønnhodeplattform for 
brasiliansk farvann.   

(Illustrasjon: tts energy)

BraSIl-trO: daglig 
leder for tts energy 
Inge Gabrielsen, ser 
lyst på selskapets 
Brasil-fremtid.  

(foto: tts energy)
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K. Lund:

Den lange veien fra scratch
K. Lund Offshore var et av de første mindre norske selskapene som etablerte seg i Brasil. De 

har fått merke hvor vanskelig det er å starte opp i et land hvor mye er annerledes fra Norge.

Av: Line Njaa Viste

For landet er ikke bare 26 ganger større i areal, 
med en befolkning som er 44 ganger større enn 
Norges. Språk, kroppsspråk, businesskultur og 
tunge byråkratiske systemer er bare noen av 
barrierene.

- De som tenker på å etablere seg i Brasil må være 
klar over at det er mange forhold som gjør det 
vanskelig. Heldigvis så vi ikke alle hindringene i 
veien før vi startet opp. Det var mye vanskeligere 
enn vi hadde trodd, og vi har brukt mye penger 
på å komme dit vi er i dag, sier administrerende 
direktør Gaute Jørpeland.

Ett år før første faktura
K. Lund Offshore AS er leverandør av kompres-
sorer og løfteutstyr til norsk og internasjonal olje- 
og gassindustri. Selskapet holder til på Sola, der 
de bygger kompressorer, ”dryer”, vinsjer, HPU og 
taljer på bestilling fra oljeselskapene.

I 2004 etablerte K. Lund et eget selskap i Brasil. 
Det skulle vise seg å være vanskeligere enn først 
antatt. Og det er ikke små hindringer det er snakk 
om. Jørpeland nevner tungt byråkrati, korrupsjon 
og selve kulturen som store barrierer.

De byråkratiske prosessene hos myndigheter og 
banker var den første barrieren som møtte Sola-
firmaet, da de skulle etablere seg i Rio das Ostras, 
nabokommunen til oljehovedstaden Macaé. Det 
tok dem blant annet ett år å etablere selskapet 
sånn at de kunne sende første faktura. I Norge 
ville samme prosess tatt en uke, ifølge direktøren.

- Systemet virker sånn ved nyetableringer at 
“dette må man prøve å forhindre”. Og kan de 
ikke det velger de å forsinke det. Skattereglene 
er også veldig kompliserte. Verdensbanken har 
gjort en undersøkelse på dette, og det viser seg 
at det å gjøre opp regnskap i Norge for en bedrift 
i gjennomsnitt tar 187 timer, mens i Brasil tar det 
2800 timer.

mange omveier
K. Lund Offshore har heller ikke klart å 
unngå å støte på de mer lyssky delene av 
forretningskulturen.

- Korrupsjon er en del av den kulturelle 
bakgrunnen, men vi har hatt en klar filosofi på at 
nulltoleranse på dette helt fra starten av, samme 
hva som skulle hende. Da vi var nesten ferdig 
med bygget vårt, dukket det opp en kontrollør 
som ba oss bytte ut 100 trær på utsiden uten 

noen spesiell god grunn. Vi forstod at hele 
problemet hadde forsvunnet dersom vi hadde 
åpnet lommeboken, men valgte i stedet å gå 
den lange veien, og byttet ut alle trærne, sier 
Jørpeland.

- Hva er de største forskjellene mellom kulturene, slik 
du ser det?

- Det er mange ting, men dette med tid og punkt-
lighet er ett eksempel. Klokka er bare retnings-
visende for brasilianere. Det er ikke uvanlig ved 
møter at en eller flere stiller opp en time etter 
møtet er begynt. For oss er det utenkelig, men 
for dem er det verken uvanlig eller uhøflig, sier 
direktøren, som bevisst har gått inn for å si at 
møter med enkelte personer begynner en time 
før han egentlig har tenkt, for å få dem til å dukke 
opp i tide.

Likevel er han klar på at nordmenn ikke har 
fasiten på alt, og heller ikke må tro det.

- Det er viktig for oss som nordmenn at vi er 
bevisst på at vi ikke skal forvandle brasilianere 
til nordmenn, fordi om vi starter opp business i 
deres land.

VerDIFullt BeSØk: Administrerende direktør Gaute Jørpeland har sett verdien av å invitere Brasil-ansatte til Norge for å bli kjent med organisasjo-
nen. Her sammen med Leandro dobre, som var på “utveksling” i mai. (foto: Line Njaa viste)
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 - Merkes kulturforskjellen også i måten 
brasilianere og nordmenn jobber på?

- Jeg opplever at nordmenn er 
løsningsorienterte, mens brasi-
lianere er mer problemorienterte. De 
har lettere for å fokusere på hva som 
skulle ha vært gjort i utgangspunktet, 
sier Jørpeland, som samtidig er 
påpasselig med å understreke at 
det er utrolig mye positivt med den 
brasilianske kulturen også.

- Hva med arbeidskulturen?

- Brasilianere jobber mye hardere og 
lenger enn vi gjør. De jobber veldig 
mye, men ikke nødvendigvis rasjo-
nelt og smart, sier Jørpeland.

En annerledes 
ledelsesstruktur

- I Brasil er hierarki dypt innarbeidet. 
De har nesten en tanke om at “er 
du ikke blitt sjef er du mindre intel-
ligent”. Det er alltid sjefen som skal 
ta avgjørelser, og det er klart at 
mye tid går tapt når de ansatte hele 
tiden må innom sjefen for godkjen-
ning. I Norge er vi opplært til å ta 
mindre avgjørelser selv, mens de har 
ofte ikke lov til å ta ansvar selv, sier 
direktøren.

Det kan også Leandro Dobre, som 
er en av K. Lund Brasils ansatte som 
har vært på et par ukers utveksling til 
Stavanger, skrive under på.

- Brasilianere har mye større 
problemer med sosial klasse enn 
nordmenn. De rikeste og mektigste 
tør vi i den brasilianske middel-
klassen ikke ta på, mens de fattigste 
vil vi ikke ta på. Det er også langt 
vanligere med ”diktatorstyring” i 
bedrifter, og sånt blir det fort dårlig 
miljø av.   Det er uvant slik det er i 
Norge, at omtrent alle er likestilte. 
Jeg merker selv at det er store 
kulturforskjeller, men jeg har bedre 
grunnlag for å forstå norsk kultur 
enn mange andre, sier brasilianeren, 
som er glad for at han har fått bli 
kjent med, og fått et godt forhold til 

”sjefen sjøl” i K. Lund.

- Vi bruker LEAN-metodikken  aktivt 
for at hver enkelt skal ta ansvar, og 
beslutninger flyttes ned på gulvet. 
Jeg vil våge å påstå at vi er en av de 
mest effektive mindre bedriftene i 
Brasil, sier Jørpeland.

Vil ikke vokse mer
Nå har K. Lund Brasil 40 ansatte, og 
større vekst er de ikke interessert i 
foreløpig.

- Det er faktisk sånn at vi jobber aktivt 
med å begrense veksten. Vi har ett 
bygg og et anlegg og er der vi skal 
være. Det burde kanskje ha tatt et 
par år mindre å komme hit, men det 
er lett å si i etterkant hva vi skulle 
ha gjort annerledes, sier Gaute 
Jørpeland. n

tIlSteDe: K. Lund offshore Brasil har etablert seg i rio das ostras, nabo-
kommunen til oljehovedstaden Macaé. (foto: K. Lund offshore)
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Norsk-brasilianske kulturmøter

– Hva mener du, egentlig?
Handlingene våre, hvordan vi ordlegger oss og hva signaliserer g jennom kroppsspråket 

kan fort føre til misforståelser. Kommunikasjon på tvers av kulturerer er ikke bare bare.

Av: Line Njaa Viste

Brasilianske Márcio R. de Alencar har bodd i 
Norge i 8,5 år. Han er utdannet elektroingeniør 
(sivilingeniør) og har i tillegg en MBA innen inter-
nasjonal ledelse. Nå bruker han bakgrunnen sin 
til å drive forretningsmessig brobygging mellom 
Norge og Brasil.

Naive nordmenn, skeptiske 
brasilianere
De Alencar mener at en av de største forskjellene 
mellom nordmenn og brasilianere, til tross for at 
begge kulturene er vestlige, er at vi nordmenn 
er mer naive, mens brasilianere generelt er mer 
skeptiske av natur.

- Brasilianere stoler ikke på noen, mens nord-
menn stoler på alle og anser folk som venner 
etter å ha tatt et par øl med dem. For brasi-
lianernes del er det noe som henger igjen fra 
den europeiske kolonitiden, og den vanskelige 
økonomiske stillingen Brasil har vært i store deler 
av historien. Folk er generelt skeptiske, og tenker 
at de må sørge for seg selv, fordi ingen andre gjør 
det for dem, sier de Alencar.

Han refererer også til sosiologen Richard Lewis, 
som har utviklet en teori om kulturelle forskjeller 
hvor han deler verden inn i tre hovedkategorier 

av “kulturelle typer”. Mennesker fra Vest-
Europa og Nord-Amerika er såkalt linær-aktive, 
mennesker fra Sør-Europa, Sør-Amerika, Afrika 
og arabiske land er multi-aktive, mens asiatere er 
reaktive. I dette ligger det blant annet at nord-
menn har lettere for å stole på folk etter et posi-
tivt møte, mens brasilianere trenger betydelig 
mer tid på å bygge tilstrekkelig tillit til å gå videre 
fra det steget.

Skiller ikke jobb og privatliv
En annen forskjell når det gjelder forretnings-
kultur er ifølge de Alencar at brasilianere har 
et vagere skille mellom jobb og privatliv enn 
nordmenn.

- I Brasil betyr relasjoner mye. Relasjonene 
begrenses ikke nødvendigvis bare til jobben 
eller det private. I Norge derimot er dette skillet 
som regel ganske klart, mens brasilianere kan 
inngå uformelle avtaler og fatte beslutninger på 
stranda eller fotballbanen, sier han.

Samtidig oppfattes det som uhøflig å fokusere 
for mye på business i en sosial setting, noe de 
Alencar mener nordmenn har vanskelig for å 
forstå.

Utfordringen for nordmenn ligger i å forstå 
når det er moralsk akseptert å opptre som 

relasjonsbygger og når det er akseptert å foku-
sere på business. Den ene sitasjonen er preget 
av relasjoner og det man kan kalle mer feminine 
verdier, mens den andre er en mer maskulin 
konkurransepreget situasjon. Å vite hvordan man 
skal kombinere disse verdiene er en kunst, mener 
de Alencar.

- Hvis en kontrakt for eksempel ikke er signert, 
passer det seg ikke i brasilianeres øyne å dra frem 
papirene og legge dem på bordet midt under 
middagen. Nordmenn derimot, kan fort bli litt 
for ivrige etter å få formalitetene på plass i slike 
settinger, hvor det ikke er naturlig.

Behov i Norge
De Alencar startet konsulentselskapet Brasca 
i 2005, og bistår nå skandinaviske selskaper 
med etablering og vekst i Brasil, og omvendt. 
Selskapet fokuserer særlig på rådgivning knyttet 
til partnersøk og diverse samarbeidskonstella-
sjoner (inklusive M&A) der Brasca’s kompetanse 
knyttet til kulturforskjeller, identitet og språkbar-
rierer inngår som en integrert del av arbeidet.

- Jeg ble dratt inn i dette fordi jeg så at det 
var et behov for denne type tjenester i Norge, 
spesielt med tanke på olje- og gass-sektoren. 
Det begynte med at jeg i 2007 ble engasjert 
av en gruppe investorer som trengte råd til 
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Nordmenn: Brasilianere:

Snakker halvparten av tiden Snakker mesteparten av tiden

Henter data fra statistikk og research Ber om førstehåndsinformasjon fra mennesker

Planlegger fremover steg for steg Planlegger kun sluttresultatet

Høflige, men direkte Emosjonelle

Viser delvis følelser Viser følelser åpent

Konfronterer med logikk Konfronterer med følelser

Misliker å tape ansikt Har gode unnskyldninger

Skiller prosjekter Lar prosjektene påvirke hverandre

Avbryter sjelden Avbryter ofte

Jobborientert Menneskeorientert

Holder seg til fakta Sjonglerer med fakta

Sannhet foran diplomati Fleksible sannheter

Tidvis utålmodig Utålmodig

Begrenset kroppsspråk Ubegrenset kroppsspråk

Respekterer embetsstand Trekker i tråder

Skiller sosial og profesjonelt liv Blander sosialt og profesjonelt liv

Gjør en ting ad gangen Multi-tasker

Setter punktlighet høyt Punktlighet er ikke viktig (slutteresultat er viktigst)

 « Brasilianere kan inngå uformelle avtaler og 
fatte beslutninger på stranda eller fotballbanen

FOrStÅ BraSIl: Brasilianske 
Marcio de Alencar har gjort 
butikk i å hjelpe norske selskap 
til å forstå brasiliansk forret-
ningskultur.   

(foto: Line Njaa viste)

investeringer de skulle gjøre i Brasil, og siden har 
vi fått stadig flere oppdrag, sier de Alencar, som 
flere ganger har vært vitne til at sterke følelser og 
frustrasjon kommer til overflaten ved kommuni-
kasjon på tvers av kulturer.

- må oppleve kulturen
De Alencar har også vært med på INTSOKs BEP 
(Brazil Entry Project) som strategisk rådgiver.

Det viktigste rådet de Alencar gir til nordmenn 
som skal gjøre forretninger i hans hjemland, er at 
de faktisk drar til Brasil for å bli kjent med landet.

- De fleste bruker for liten tid på å sette seg 
inn i hvordan ting fungerer. For å bli kjent med 
kulturen er du nødt til å oppleve den på nært 
hold, og du må også treffe veggen et par ganger. 
Det er som med popcorn-effekten. Maiskornet 
blir først til et vakkert popcorn når det er sparket 
i baken et par ganger, sier de Alencar, som er klar 
på at for å lykkes i Brasil må man planlegge godt, 
men samtidig være åpen og fleksibel til å snu seg 
rundt og legge nye planer raskt. n
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Norge og Brasil:

Hodene finner sammen
Den norske reg jeringen har i sin Brasil-strategi lagt opp til at de to landene skal utvikle et 

strategisk partnerskap på områder der begge landene har særskilt styrke og kompetanse 

å tilby hverandre. Olje- og gassområdet er et naturlig samarbeidsområde. De to landene har 

der betydelige muligheter for nært samspill i årene som kommer. Behov for nye teknologiske 

løsninger er viktig i begge land.

Kronikk: Gulbrand Wangen, adm. 
direktør INTSOK og Willy Olsen, 
spesialrådgiver INTSOK

INTSOKS siste markedsrapport viser at Norge 
er det største offshoremarkedet i verden, med 
det brasilianske like bak. Petrobras legger i sin 
forretningsplan opp til at selskapet skal bruke 
nærmere 225 milliarder dollar fram til 2015, med 
en vesentlig del investert i utviklingen av olje- og 
gassressursene på dypt vann.

Den norske regjeringen legger opp til et 
samarbeid som skal bidra til positiv vekst og 
utvikling i begge land. Samarbeidet skal være 
langsiktig og kunnskapsbasert og ivareta 
hensynet til sosial, miljømessig og økonomisk 
bærekraft. 

De store reservoarene som er påvist på dypt 
vann og under tykke saltlag gir et godt grunnlag 
for at Brasil kan lykkes med å bli den ledende 
kraft i utvikling av ny teknologi, slik Norge har 
brukt sine felt til å bli verdensledende på viktige 
teknologiske områder. 

Mer enn 120 norske firmaer innenfor 
petroleumsklyngen er nå engasjert i Brasil. I 
løpet av de siste fem årene har tallet på norske 
bedrifter i Brasil mer enn doblet seg. Interessen 
for å etablere seg i Brasil er fremdeles stor blant 
mange av INTSOKs mange partnere.

INTSOK ønsker å bidra aktivt til at samspillet 
mellom de to landene styrkes i tråd med 
regjeringens Brasilstrategi. I nært samarbeid 
med Olje -og energidepartementet, Norges 
Forskningsråd og Innovasjon Norge, vil vi ha 
fokus på samarbeid innenfor teknologiutvikling 
og høyere utdanning. 

Gjensidig interesse
Det er stor interesse i Brasil for et tettere 
samarbeid, blant annet gjennom utveksling av 
studenter og forskere. Petrobras har gjennom 

flere år sett verdien av et nært samspill med 
norske teknologimiljøer, og f lere norske 
teknologimiljøer har etablert, eller er i ferd med å 
etablere, teknologi -og forskningsmiljøer i Brasil.

Brasil er allerede verdens sjuende største 
økonomi med muligheter for betydelig vekst på 
en rekke områder i årene fremover, ikke minst 
innenfor petroleumsindustrien. Landet ønsker 
lokal verdiskaping, og kunnskapsvekst. Kravene 
til lokalt innhold er store, men dørene er åpne for 
internasjonale firmaer som vil satse i landet. 

Forskning og utvikling har høy prioritet hos 
brasilianske myndigheter og hos Petrobras, 
landets ledende oljeselskap. Landets 
politiske ledere, anført av president Dilma 
Rousseff, ønsker å gjøre landet til et sentrum 
for teknologiutvikling. Målet er at Brasil 
skal bli anerkjent globalt som en ledende 
innovasjonskraft innenfor olje, gas og energi.

Regjeringens politikk tar sikte på å stimulere 
innovasjon, utvikling av kompetente 
ingeniørmil jøer  og FoU gjennom 
finansieringstiltak og reguleringer. 

Den brasilianske utviklingsbanken, BNDES, har 
etablert ordninger der brasilianske bedrifter kan 
sikre seg finansiering til langt lavere kostnader 
enn i det ordinære markedet for investeringer i 
innovative løsninger. 

Langvarig teknologifokus
Petrobras har gjennom mer enn 20 år hatt 
stort fokus på teknologiutvikling. Det nasjonale 
oljeselskapet hadde fram til 1998 monopol, og 
kunne ikke trekke på erfaringer fra internasjonale 
oljeselskaper i utviklingen av de mange funnene 
på dypt vann. Petrobras har nå bygd opp 
et sterkt fagmiljø i sitt eget forskningssenter, 
CENPES. I løpet av det siste året har Petrobras 
utvidet forskningssenteret sitt og satt i gang en 
rekke nye prosjekter med basis i de store funnene 

under saltlagene. Petrobras erkjenner at de 
teknologiske utfordringene blir store, og har sett 
seg om etter samarbeidspartnere som kan tilføre 
viktig kompetanse. Ressursene under saltlagene 
representer behov for et nytt løft, både i størrelse 
og kompleksitet. 

Petrobras har innledet et samarbeid med mer 
enn 100 universiteter og forskningsmiljøer i 
Brasil og internasjonalt gjennom de senere årene. 
Mange av disse fagmiljøene er i Europa, og Statoil 
er et av selskapene som har inngått et samarbeid. 
Spydspissen i brasiliansk oljevirksomhet 
planlegger å bruke opp til 5 milliarder dollar på 
teknologiutvikling i sin forretningsplan til 2015.

ANP stiller også teknologikrav
Det brasilianske nasjonale oljeselskapet er 
imidlertid ikke den eneste aktøren som skal 
gi landet et kraftig løft som teknologinasjon. 
Det brasilianske Oljedirektoratet – ANP - har 
klare oppgaver og ambisjoner. ANP tildeler 
konsesjoner og har lenge satt krav til lokalt 
innhold i konsesjonsvilkårene. Det er også krav 
om at alle oljeprodusenter skal sette én prosent 
av inntektene sine til forskning og utvikling. 
Det vil etter hvert bli milliardbeløp til FoU hvert 
eneste år. ANP er ansvarlig for at midlene blir 
utnyttet fornuftig og har etablert prioriterte 
områder hvor selskapene kan velge fra.  50 % av 
midlene kan bli brukt til intern FoU i bedriftene, 
mens det øvrige må brukes i samarbeidet med 
eksterne miljøer.

ANP skal nå etablere et eget fagmiljø som skal 
prioritere satsingsområdene. ANP er opptatt av å 
kunne være et fagmiljø som balanserer Petrobras 
innflytelse.

En rekke universiteter i Brasil tilføres nå midler 
enten gjennom Petrobras eller via de midlene 
som nasjonale og internasjonale selskaper må 
bruke på FoU. Petrobras startet sitt omfattende 
samarbeid med nasjonale universiteter og 
FoU-miljøer i 2006. Samarbeidet begynte med 
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71 institusjoner i 19 stater 
fokuserte på 38 tematiske 
områder av særlig interesse 
for Petrobras .  Hver t 
nettverk arbeidet med 
problemstillinger knyttet 
til Petrobras mål. Gjennom 
de siste årene har flere 
institusjoner blitt en del av 
programmet. Utvikling av 
flere teknologiparker har 
vært et viktig virkemiddel.

Flere av verdens ledende teknologiselskaper 
innenfor petroleumssektoren etablerer seg nå 
med FoU-sentra i tilknytning til teknologparkene. 

Norge må satse mer
Norske kunnskapsbedrif ter tilfører Brasil 
viktig kompetanse og innsikt på områder 
som under vannsteknologi ,  f ly tende 
produksjonsteknologi, energi-effektivisering, 
integrerte operasjoner og maritime operasjoner.

Norges Forskningsråd har gjennom Sentra 
for forskningsbasert innovasjon, etablert nært 
samarbeid hvor Petrobras er engasjert sammen 
med norske og internasjonale selskaper. 

Dette er bare en begynnelse på det som bør 
bli en av Norges viktigste, om ikke den viktigste, 
samarbeidspartneren innenfor olje og gass.

INTSOKs ambisjon er at vi raskt skal legge 
grunnlaget for at norske universitets- og 
forskningsmiljøer utvikler et tettere samarbeid 
med brasilianske fagmiljøer. Utvikler 

programmer sammen, 
utveksler fagfolk. NTNU 
har etablert et samarbeid 
med universitetet i Santa 
Catarina, det katolske 
universitetet i Rio de Janeiro 
og CENPES. Andre norske 
universiteter bør komme 
etter og bli inkludert i 
Petrobras omfat tende 
globale net t verk av 
fagmiljøer.

Vi bør ha som mål å skape et utviklingsprogram 
for studenter. Minst 100 norske studenter 
ved brasilianske universiteter årlig, og 200 
brasilianske her i Norge. I tillegg bør et 
betydelig antall professorer og forskere inngå 
i et utvekslingsprogram finansiert av norske 
myndigheter i samarbeid med industrien.

Denne type utveksling vil være viktig for å bygge 
relasjoner og nettverk, og må inngå i et program 
for et utvidet utvekslingsprogram for teknologi 
som kan knytte Brasil og Norge nærmere 
sammen.

Norsk sokkel har vært et teknologilaboratorium 
for norske og internasjonale miljøer. 
Schlumberger har sitt tredje største globale 
forskningsmiljø i Norge fordi vilkårene har vært 
attraktive. 

Brasil kan utvikle seg til å bli et verdensledende 
laboratorium for fremtidig offshoreteknologi. 
Vårt mål er at den norske petroleumsklyngen skal 
være en sentral aktør. n

 « Schlumberger 
har sitt tredje 
største globale 
forskningsmiljø 
i Norge fordi 
vilkårene har 
vært attraktive.

Willy olsen (foto: INtsoK) Gulbrand Wangen (foto: INtsoK)
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Statoil i Brasil:

En iver etter 
nytt leteareal
For å innfri vekstambisjonene på sikt, trenger 

Statoil mer leteareal på brasiliansk sokkel. 

Men lovendringer og lokale uenigheter 

har satt neste lisensrunde på vent.

Av: Alf Inge molde

- Så langt har vi vært ganske suksessfulle på 
brasiliansk sokkel, oppsummerer Thore 

E. Kristiansen, senior vice president for 
Sør-Amerika og Afrika sør for Sahara, 
overfor PetroNews.

9. april 2011 åpnet Statoil produksjonskranene på Peregrino-feltet utenfor kysten 
av Brasil. I løpet av 2012 vil feltet nå platåproduksjon på 100.000 fat olje per dag – 
nok til å gjøre Statoil til den nest største operatøren på brasiliansk sokkel. 

Men det er fremdeles oppsidepotensial i feltet, som anslås å inneholde mellom 
300 og 600 millioner utvinnbare fat olje. I sommer ble det klart at den sørlige 
utstrekningen av feltet, Peregrino Sør, inneholder mellom 150 og 300 millioner 
utvinnbare fat. 

jobber med tre funn
- Vi skal bore ytterligere en avgrensningsbrønn på Peregrino Sør i 2012. Den blir 

svært spennende med tanke på det kommersielle grunnlaget av en fase to på 
Peregrino, sier Kristiansen. Når avgrensningsbrønnen skal bores, avhenger av 
riggkapasitet. Foreløpig har ikke selskapet sikret seg rigg til oppdraget.  

Men brasiliansk sokkel er mer enn Peregrino. Statoil har også en andel på 
30 prosent i et “betydelig funn” på Gávea-prospektet i presalt-området i 
Campos-bassenget, offentliggjort i sommer. Repsol Sinopec er operatør for 
funnet, og med på laget er også Petrobras. Kristiansen sier at det nå jobbes 
med å få boret et nytt prospekt i samme lisens i løpet av året. 

Statoil har også en 40 prosents andel i funnet Indra i Espirito Santo-
bassenget, hvor Petrobras er operatør og eier 60 prosent. Ifølge 
Kristiansen er partnerne i gang med fase to av prosjektet, og har planer 
om å bore to nye letebrønner i lisensen i løpet av 2012.

- Vi har en spennende portefølje, og har nok å gjøre på kort og 
mellomlang sikt. Men vi ønsker oss ytterligere areal og vekst. Vi er 

veldig keen på nye områder, sier Kristiansen.
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Presalt endret alt
Siden brasiliansk sokkel ble åpnet for internasjo-
nale operatørselskap på slutten av 1990-tallet, 
har lisensene gått til selskapene som har bydd 
mest i en åpen budrunde. I begynnelsen ble det 
ikke stilt krav til lokalt innhold, men fra fjerde 
runde i 2002 og utover, har kravene økt. 

Størst dramatikk har det vært knyttet til den 
åttende lisensrunden, som ble stoppet midt-
veis av en domstol i november 2006. Året etter 
gjorde Petrobras det første i en serie av store 
funn under saltlagene i Santos-bassenget. 

Myndighetene så raskt at den tidligere 
ordningen med åpne budrunder ikke harmo-
nerte med de gigantiske ressursene som skjulte 
seg på dypt vann, og satte dermed budrunden 
på vent i påvente av et nytt lovverk. I september i 
år ble det klart at brasilianske myndigheter tilba-
kekaller alle lisensene omfattet av den åttende 
lisensrunden.

Kun én sjef under saltlagene
Samtidig har den ellevte lisensrunden på 
sokkelen blitt utsatt flere ganger. Grunnene til 
dette er flere, forteller seniorrådgiver i Intsok, 
Willy Olsen.

- Det har pågått en prosess de siste to årene for 
å få endret lovene. Spesielt i presalt-områdene 
legges det opp til et nytt regime. Det er kun 
Petrobras som får operatørskap her, og de skal 

eie minst 35 prosent 
i lisensene. I tillegg 
kommer framtidige 
konsesjonsrunder til å 
bygge på produksjons-
delingsavtaler (PSA), 
sier Olsen til PetroNews.

- Under en slik avtale vil 
ikke de internasjonale 
selskapene ha like store 
rettigheter. De får være 
med på å produsere 
og å dele overskuddet, 
men det jobbes nå 
med å etablere et nytt 
heleid statlig selskap 
som har ansvar for å 
ivareta statens andel 
og å selge oljen. 

Selskapet får også avgjørende stemme i alle 
styringskomiteene, fortsetter han.

Målet med selskapet er å sikre seg at de private 
aksjonærene i Petrobras ikke blir sittende igjen 
med en altfor stor bit av presalt-gevinsten. Men 
det nye statlige selskapet er fremdeles ikke oppe 
og går, noe som gjør det umulig å lyse ut nye 
presalt-lisenser.

En annen faktor er en reform som endrer 
hvordan royalty-inntektene av oljeproduksjonen 
kan brukes. Tidligere har de enorme inntektene 

gått direkte til de berørte statene, hovedsa-
kelig Rio de Janeiro og São Paulo, som har et 
komplekst system for å fordele pengene utover 
lokalsamfunnene.

Ellevte runde rundt hjørnet
Før det siste valget foreslo imidlertid regjeringen 
å endre dette til at pengene skal kunne brukes til 
spesielle formål, noe regionene som tidligere har 
fått store beløp motsatte seg. Saken behandles 
nå i parlamentet, men Olsen ser vanskelig for seg 
at det kan bli lyst ut noen ny lisensrunde før disse 
spørsmålene er løst. 

Thore E. Kristiansen håper på ny lisensrunde på 
dypt vann i løpet av 2012. Ifølge Upstream Online 
deler sekretær i det brasilianske gruve- og ener-
gidepartementet Antonio Martins de Almeida 
dette håpet. Under en konferanse i Rio de Janeiro 
i begynnelsen av september sa han at ANP, som 
minner om det norske Oljedirektoratet, jobber 
med å lyse ut 174 leteblokker på alt fra dypt vann 
til landområder i Amazonas i første kvartal 2012. 

Neste presalt-lisensrunde kommer kort tid etter, 
trolig i tredje kvartal 2012, sier Almeida.

Vil ha flere operatørskap
Men selv om Statoil dermed ikke har mulighet til 
å bli operatør i presalt-områdene, står vekstam-
bisjonene fast; en produksjon på rundt 200.000 
fat i året i løpet av ti år, flere operatørskap og 
mellom fire og åtte letebrønner i året.

FØrSt ute: Peregrino-feltet begynte å produsere olje i april 2011. Neste år når feltet platåproduksjon med 100.000 fat per dag. 
statoil har imidlertid ambisjoner om å produsere dobbelt så mye på brasiliansk sokkel i løpet av ti år.  (foto: Øyvind Hagen/statoil)

eNDrING PÅ VeI? 
- det har pågått en 
prosess de siste to 
årene for å få endret 
lovene. spesielt i 
presalt-områdene 
legges det opp til 
et nytt regime, sier 
Willy olsen i Intsok.  

(Arkivbilde)
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eN GOD Start: Når Peregrino når platå, blir statoil den nest største operatøren på brasiliansk sokkel etter Petrobras. (foto: Øyvind Hagen/statoil)

Willy Olsen peker på 
at målet kan nås på to 
måter; ved å kjøpe opp 
selskaper eller felt, eller 
å gå den lange veien 
gjennom lisensrunder 

– hvor man risikerer å 
ikke nå opp.

- Det er kostbart, og 
kan ta lang tid. Men 
Statoil har jo vist seg 
aggressive nok til å 
nå fram på dypt vann 
i Mexicogolfen, sier 
Olsen.

- Vi har et ønske om 
at Brasil skal være et av de tre til fem viktigste 
offshoreklyngene våre. Når Peregrino når platå 
blir vi den nest største operatøren på brasiliansk 
sokkel etter Petrobras. Det ønsker vi å videreut-
vikle, sier Kristiansen, og peker på teknologi, økt 
oljeutvinning og erfaring på dypt vann som 
selskapets viktigste konkurransefordeler.

- Vi har et veldig godt forhold til Petrobras, og 
har blant annet hatt en teknologiutvekslings-
avtale oss imellom siden 2003. Vi har god 

kommunikasjon, og begge er opptatt av å være i 
front på dypt vann, sier Kristiansen.

Store muligheter for leverandørene
- Hvordan vurderer Statoil markedet og mulighetene 
for norske leverandører i Brasil?

- Her er det store muligheter for å gjøre seg sett, 
gitt kompetansen og erfaringen man har bygget 
seg opp i Nordsjøen. Norsk teknologi er meget 
anvendelig og meget etterspurt, og er det noe 
norsk leverandørindustri kan, er det dypt vann, 
sier Kristiansen.

- Men det er viktig å etablere seg lokalt og 
bli en lokal aktør. Vi ser at mange har gjort 
suksess, blant annet Aker Solutions, som har en 
stor virksomhet med hovedsakelig brasiliansk 
arbeidskraft.

- Foretrekker Statoil norske leverandører?

- Vi bruker veldig gjerne norske leverandører, 
som vi opplever som konkurransedyktige. På 
Peregrino har vi blant annet brukt Archer, Siem, 
Subsea 7 og flere andre, sier Kristiansen, og 
legger til at kjent teknologi og kompetanse er en 
konkurransefordel. n

VeNter: thore e. 
Kristiansen i statoil 
har ambisjoner om 
å bore mellom fire 
og åtte letebrønner 
i året på brasiliansk 
sokkel. da trenger 
han nytt areal.  

(foto: statoil)
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26. januar 2012 arrangeres et seminar 
med tema Offshore Brasil. Du vil her møte 
aktører med lang erfaring fra etablering og 
drift i Brasil. Du får høre suksesshistoriene, 
men også utfordringer knyttet til etablering 
av virksomhet i Brasil. Foredragsholderne 
kommer fra større norske selskaper og 
organsisasjoner med kompetanse på Brasils 
sokkel, samt organisasjoner som jobber for å 
bistå selskaper i å etablere seg i Brasil.

Påmeldingsadresse: www.oilinfoarena.no

offshoreBrasil 
STAVANGER 26.01.12
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Brasils lagspiller Anna Aabø:

Rios kvinne i Oljehovedstaden
Anna Aabø er en av Brasils fem honorære konsuler i landet. enkelt forklart skal hun passe på 

Brasils interesser i fylkene Rogaland og Vest-Agder på myndighet fra reg jeringen i Rio. 

Lønnen kommer i form av erfaring og kunnskap.

Av: Line Njaa Viste

For Aabø kommer arbeidet på toppen av jobben 
som direktør for IRIS (International Research 
Institute of Stavanger), og alt annet hun har på 
tapetet.

Åpne oppgaver
- Hva innebærer egentlig det å være honorær 
konsul?

- I teorien har jeg myndighet til å stemple offent-
lige papirer og dokumenter, men jeg har valgt å 
fokusere på andre oppgaver. Vi har jo en operativ 
ambassade i Oslo som tar seg av det. Det er mye 
opp til konsulen selv hva hun vil legge i det og 
gjøre. Selv har jeg valgt å jobbe mest med å 
legge til rette for samarbeid mellom forskning 
og industri, samtidig som jeg har lært å forstå og 
sette pris på den brasilianske kulturen, sier Aabø 
til PetroNews.

Samarbeider
Konsulen mener det er naturlig for henne med 
tilknytning til Stavanger å fokusere næringsutvik-
ling, forskning og utdanning.

- Vi har vår første Phd-student fra Brasil på plass 
her i Stavanger nå gjennom vårt samarbeid med 
universitetene, og han forsker på økt oljeutvin-
ning, som det jo jobbes mye med på norsk sokkel 
og som også er svært aktuelt i Brasil.

IRIS har også etablert et opplæringspro-
gram i samarbeid med Norwegian Brazilian 
Chamber of Commerce (NBCC/Norsk-Brasiliansk 
Handelskammer), hvor de har plukket ut 
studenter til et utvekslingsprogram mellom 
Norge og Brasil. De to studentene vil etterhvert 
være klare for studier ved universitet i Stavanger.

- Studentene skal ta sine første eksamener ved et 
av de offentlige universitetene i Rio. Det er disse 
universitetene som er de beste i Brasil, men de er 
samtidig vanskelige å komme inn på for de som 
har gått på offentlig grunnskole, de tar derfor et 
forkurs dette året for å klare opptakskravene, sier 
Aabø.

IRIS i Brasil
IRIS har også etablert et eget forskningsselskap i 
Brasil, og har som andre nyetablerere fått merke 
både utfordrende prosesser og kulturforskjeller.

- Det er et omfattende byråkrati, og kulturfor-
skjellene kommer man ikke utenom. Men vi er nå 
i ferd med å få vår første ansatte noe som er et 

gjennombrudd for oss. Vi vil satse på samarbeid 
med lokale kunnskapsbedrifter både om perso-
nell og om laboratorier, sier Aabø.

Korrupsjonsproblemet har de ikke fått merke 
direkte, men Aabø er klar på at det fortsatt er et 
stort samfunnsproblem.

- Korrupsjon er urettferdig, og jeg vet at det blir 
tatt veldig seriøst i Brasil. Nå er det også gjort 

grep fra presidentens side, og det sies at det har 
blitt noe bedre de siste årene, sier konsulen.

Forskningen er støttet av Petrobras og Statoil, i 
tillegg til Olje- og energidepartementet og tilsva-
rende myndigheter i Brasil.

Petrobras er ifølge Aabø veldig interessert i norsk 
oljevirksomhet, og ser mye til norsk forskning, 
teknologi og modeller. Som selskaper i Norge 
sliter også det brasilianske oljeselskapet med å få 
tak i de riktige hodene.

- De har store utfordringer når det kommer til 
bemanning, og må foreta en kolossal opplæring 
de kommende årene. Dette er noe det jobbes 
intenst med, og som jeg som konsul prøver å 
hjelpe til med ved samarbeidsordninger, sier 
Aabø, og legger til at Brasil har mye mer diversitet 
i næringslivet, og at oljeindustrien kun utgjør 10 
prosent av den totale industrien per i dag.

Ifølge Aabø er det allerede opprettet samarbeid 
mellom norske og brasilianske fagforeninger. 
Dette er viktig ikke minst for å forstå det norsk 
trepartssamarbeidet.

- Det er også viktig å være klar over at Petrobras 
er blant annet veldig gode på dypt vann, og at 
denne kompetansen kan komme til nytte på 
norsk sokkel, sier Aabø. Et samarbeid mellom 
Norge og Brasil er et vinn/vinn samarbeid.

- Você fala português?
De honorære konsulene blir valgt for perioder på 
fire år om gangen, men det er ikke noe som står i 
veien for gjenvalg for flere perioder.

- For min del håper jeg at de er fornøyd med 
meg, og at det vil vare en stund, sier Aabø.

- Hva håper du å ha oppnådd når din periode som 
honorær konsul er over?

- Da håper jeg først og fremst at jeg har lagt til 
rette for god forskning og undervisningssamar-
beid.

Portugisisk har hun imidlertid ikke lært seg, enda.

- Jeg skulle gjerne ha kunnet det, men det er nok 
ikke helt øverst på listen, sier Aabø. n

BINDeleDDet: Anna Aabø har kjent både 
brasilianske kultur, forskning og forretningsliv 
å kjenne gjennom sitt arbeid som honorær 
konsul. (foto: Line Njaa viste)

Honorær konsul:

 � Et honorært konsulat opprettes gjerne 
dersom et land ikke har egne diplomater i en 
by med et visst samarbeid med senderlandet. 
En honorær konsul er leder for konsulatet, 
og er som oftest statsborger i vertslandet.

 � Anna Aabø er en av fem honorære 
konsuler for Brasil til Norge.
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Petrobras til Norge?

Ingen 
topplue 
ennå
Olje- og energiministeren 

har flagget sin interesse 

for å få Petrobras til norsk 

sokkel, men foreløpig har ikke 

brasilianerne fulgt opp.

Av: Line Njaa Viste

Petrobras etablerte det første E&P-relaterte 
kontoret i Europa i London i 2010. Ifølge hjem-
mesidene planlegger selskapet å få en fortgang 
på utbyggingen av oljefeltene i britisk sektor 
av Nordsjøen, spesielt i presalt-områdene. I 
tillegg er selskapet også til stede i Nederland og 
Portugal. Norge har de imidlertid ikke umiddel-
bare planer om å satse på.

- Petrobras analyserer konstant investeringsmu-
ligheter, i Brasil og i utlandet, som er i tråd med 
selskapets forretningsstrategier. I forhold til den 
norske kontinentalsokkelen, ser vi ikke på noen 
muligheter på dette tidspunktet, sier Petrobras 
til PetroNews da vi ber om et intervju om deres 
interesse for å bli operatør eller partner på norsk 
sokkel.

markedsfører sokkelen 
Olje- og energiminister Ola Borten Moe har 
tidligere uttalt at han ønsker det statlige oljesel-
skapet i Brasil på norsk sokkel. Foreløpig har altså 
brasilianerne sagt at de konsentrerer seg om 
andre områder enn Norge.

- Er dette noe det jobbes politisk med for å få til?

- I den forstand at vi inviterer alle selskaper som 
er oppegående inn på norsk sokkel, ja. Vi er inter-
essert i å få flere mellomstore, internasjonale 
selskaper til Norge, og når det gjelder Petrobras 
er de kjent for å ta i bruk ny teknologi på samme 

nivå som Statoil, sier statssekretær Per Rune 
Henriksen.

Statssekretæren sier at departementet gjør sitt 
for å markedsføre norsk sokkel som attraktiv for 
utenlandske selskaper.

- Vi er først og fremst ute etter å ha et stort 
tilfang av gode selskaper representert, som også 
kan skape mer mangfold. Vi har tro på at dette 
hever kompetansenivået, og at det kan få norske 
selskaper også til å tenke nytt. Nå er selskapene 
på norsk sokkel som helhet flinke til å ta i bruk ny 
teknologi, men slik vi kjenner Petrobras og deres 
drivende teknologi tror vi de ville vært et godt 
tilskudd, sier Henriksen.

- Det har vært spekulert i at Petrobras ikke er interes-
sert i å gå den lange veien gjennom letevirksomhet 
og søknader i vanlige runder, og at et samarbeid 
med Statoil om bytte av eierandeler og til og med 
operatørskap kunne vært en løsning. Er dette noe 
OED har snakket med Statoil om?

- Nei. I forhold til lisenser er vi bevisst vår rolle 
som regulator, så denne type ting legger ikke 
vi oss opp i. Det må i så fall være noe selska-
pene selv kommer frem til på eget initiativ, sier 
Henriksen.

På spørsmål om det samme, sier Statoil at 
selskapet ikke vil kommentere ”hvilke konkrete 
forretningsmuligheter det til enhver tid vurderer”.

Viktig for Statoil
Statoil har hatt et tett samarbeid med Petrobras 
siden de inngikk første avtale med Petrobras i 
2003.

- Petrobras er en viktig partner for Statoil. Vi har 
hatt en teknologiavtale med Petrobras i mange 
år. Det er gjort mye godt arbeid i begge selskaper 
gjennom informasjonsdeling og en felles forplik-
telse i teknologiprosjekter vi har samarbeidet om. 
Tidligere i år inngikk selskapene også en inten-
sjonsavtale om å utvide samarbeidet innenfor 
leting og å vurdere hvordan de to selskapene 
kan dra nytte av driftssynergier, sier Bård Glad 
Pedersen, informasjonssjef for Statoils internasjo-
nale oppstrømsaktiviteter.

Også Innovasjon Norge har undertegnet en 
samarbeidsavtale med Petrobras. Noen norsk 
adresse ligger det derimot ikke an til enda. n

GlOBalt SPekter: Petrobras er representert en rekke steder i verden, blant annet i Kina, hvor 
selskapet åpnet representasjonskontor i 2004. Her taler Ceo José sergio Gabrielli til en kinesisk 
forsamling.  (foto: PetroBrAs)

37PetroNews - Utgave nr 5 - 2011

FO
k

u
S

: B
r

A
s

IL


