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RESUMO 

 

A Noruega é um dos países que melhor propôs, planejou e executou normas, regras e 

leis sobre Conteúdo Local (CL). Desta forma, a análise da história econômica do país, o 

desenvolvimento da indústria de petróleo e o futuro do país são tópicos do trabalho. 

Começando do final do século XIX e chegando ao século XXI, aborda-se as diferentes 

trajetórias da sociedade e economia norueguesa, desde seu extrativismo vegetal e 

animal, com a pesca e o corte de árvores para o consumo próprio e exportação à 

dependência da exportação do petróleo no século XXI. Também é citada a filosofia por 

trás da economia norueguesa que mescla a participação direta e regulamentação do 

Estado com a presença de um mercado ativo que muitas vezes independe do poderio 

estatal. A indústria de petróleo norueguesa é apresentada como sendo fomentada pelo 

governo e como incentivadora da economia do país, tendo fortes origens na filosofia de 

regulamentação do mercado pelo Estado para evitar os problemas comuns de um 

mercado totalmente livre. Partindo dessa premissa, tem-se o surgimento da Statoil, de 

seus fornecedores e de toda uma cadeia de suprimento ligada a exploração e produção 

de petróleo no país. Termina-se o trabalho apresentando mudanças e perspectivas à 

economia norueguesa de forma a se ter uma sociedade que alcança a igualdade e o 

desenvolvimento, mas mantendo o status de uma sociedade com os maiores valores de 

IDH- índice de desenvolvimento humano da Terra. 

Palavras-chaves: Noruega, Conteúdo Local, petróleo, energia renováveis  

  



 

ABSTRACT 

 

Norway has become one of the best countries which apply the concepts of Local Content 

(LC), using norms, rules and laws in a way to achieve its goal of a developed society. The 

analysis of the country economic history seems to be a great topic for this work. The 

following project starts by analyzing the XIX century and the evolution through the XXI 

century, showing the different paths that Norway took to reach its position today. Since 

their extractive economy with lumber and fishing as main economic activities to become 

the largest oil export countries in the world. Also, the philosophy behind Norwegian 

economic policy is mention as it is based on the thesis that a country government needs 

to regulate and heal the weakness of the free market. The oil and gas industry has been 

developed by this mix of active government participation and market players which were 

and are very interested in this profitable market piece. The richness and development of 

the population, society and government is based on the return and taxes of oil and gas 

activities. The conclusion is a perspective of the future of the Norwegian economy where 

it should be less dependable on the ever increasingly, but uncertain, petroleum profits, 

and increase its exportation of knowledge and technological solutions. 

Key-words: Local Content, Norway, Oil, Petroleum, Renewable Energy 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A indústria do Petróleo é uma das maiores fomentadoras da economia mundial. 

Com seus mais de 100 anos, desde o poço pioneiro perfurado por Coronel Drake até as 

explorações ultra profundas no pré-sal, muita coisa mudou. 

Rockfeller, grande industrial do começo do século XX fomentou e se tornou um 

gigante da exploração do óleo, tendo seu monopólio sido quebrado pelas leis americanas 

de tanto poderio adquirido no boom do petróleo. 

Seguindo pela história, a primeira crise do óleo em 1974, estimulada pela 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em decorrência de ações 

tomadas pelos principais países consumidores gerou um rebuliço no mundo e uma 

tendência pela nacionalização do fornecimento do óleo pelas mais diversas nações. 

Nessa tendência mundial, as indústrias em países como o Brasil e Noruega foram 

estimuladas a explorar e produzir mais petróleo no objetivo da menor dependência do 

cartel formado anos antes pelos maiores produtores. 

Com isso, a Noruega conseguiu, não só garantir a segurança de uma matriz 

energética, como também desenvolver toda uma sociedade com alto índice de 

desenvolvimento humano (IDH) e uma igualdade entre seus membros no que tange 

desde oportunidades a ganhos financeiros. 

Como a Noruega chegou ao seu objetivo e o transpassou, podendo oferecer a 

todo seu povo uma qualidade de vida excelente, além de empregos e um governo 

provedor é o objetivo desta monografia.  

Com isso posto, o texto analisa o que foi estabelecido, incentivado ou regulado 

pela população e pelos governos noruegueses nestas cinco décadas de história do 

petróleo na Noruega, além das mudanças que estão ocorrendo e como tudo levou-se a 

criar uma indústria forte e mantenedora de um conforto social são as motivações para 

esse estudo. 

Nesse contexto, conteúdo local são todas as políticas, incentivos e taxação 

dados a indústria de petróleo no decorrer das décadas de atividade na Noruega, não se 

limitando as leis estabelecidas ou documentos oficiais. 
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1.1 A motivação do estudo de conteúdo local 

 

Segundo Mauricio Ebling (2016) o estudo das leis de conteúdo local e de como 

elas foram implementadas é de máxima importância para análise do crescimento e 

enriquecimento das nações. A Noruega é citada normalmente como símbolo máximo de 

como o protecionismo inicial é sim ferramenta bem utilizada na criação de uma base 

industrial forte para um país. 

Seguindo a mesma linha e mostrando como a indústria petrolífera norueguesa 

se estabeleceu, Helge Ryggvik (2013) mostra a descoberta do petróleo, a boa 

estruturação das regras para exploração e medidas protecionistas, ajudaram a Noruega 

a criar uma indústria de alta tecnologia em prestação de serviços. 

Ainda segundo Ryggvik (2013), vários acertos e erros ocorreram na história do 

petróleo norueguesa e isso é embasamento para futuros campos onde o petróleo seria 

extraído em todo mundo. 

Já Ebling (2016) criou um paralelo entre o que aconteceu na Noruega, com o 

México e Brasil, tendo colaboração com Ryggvik (2013). São, portanto, um ótimo começo 

a pesquisa a ser demonstrada abaixo.  

Ebling (2016) se utiliza de questionários enviados à membros de governos e 

instituições desses três países que ele analisa e depois faz análises comparativas de 

suas realidades.  

As informações então citadas também podem ser encontradas no artigo de 

Souza (2013), onde podemos pegar informações e afirmações sobre como o conteúdo 

local foi essencial na decisão dos processos de concessão  

Segundo Souza (2013), a Lei No 9.478/97, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

vem regulando a porcentagem de conteúdos locais necessários para as áreas oferecidas 

em suas rodadas. Também afirma que a cadeia de suprimentos também já se tornou um 

grande diferencial brasileiro na indústria de petróleo. 

Com esse contexto, de maneira a conseguir melhores oportunidades no 

seguimento de Exploração e Produção (E&P), as empresas começaram a olhar para o 

Brasil em busca de adicionar simultaneamente conteúdo local aos seus produtos e 

serviços. 
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À época, também era afirmado que nos contratos de concessão offshore, a 

demanda por navios do tipo Floating production, storage and offloading (FPSO) geraria 

demanda de produção nacional, principalmente devido a sua mobilidade e demanda de 

mão de obra generalizada, de forma à poder introduzir e utilizar mão de obra nacional. 

Por fim, Souza (2013), sugere considerações para decidir-se sobre a relação 

entre o conteúdo local e as demandas dos compradores de suprimentos, introduzindo 

uma metodologia que apresenta o método de decisão, a indústria já instalada no Brasil e 

a regulamentação do mercado e as políticas de conteúdo local. 

Com essas metodologias aplicadas, pode-se escrever sobre as diferentes 

considerações de Ebling (2016) sobre o desenvolvimento da política industrial 

norueguesa para o desenvolvimento da indústria de óleo e gás, identificando suas 

características e possibilitando um aprendizado acerca das contribuições da experiência 

norueguesa. Através de seu estudo, ele foi capaz de distinguir como funciona a política 

industrial dos países, com análise adjunta de contexto histórico, relação com o panorama 

macroeconômico, a estabilidade e predictabilidade dos países onde são feitas as análises 

e como isso influenciou as relações com o progresso da Noruega. 

Ainda Ebling (2016) analisa de forma muito satisfatória como o desenvolvimento 

norueguês ainda pode ser um exemplo ao Brasil, através da sua análise criteriosa de 

como o protecionismo, o medo da falência do mercado, pela chamada Doença 

Holandesa1, ajudou a criar uma indústria forte e exportadora de conhecimento para o 

país e como isso serve de exemplo ao Brasil, tanto em sua criação de leis como também 

regulamentação no futuro.  

Ebling (2016), por último, analisa como é difícil aplicar o exemplo puro da 

Noruega ao Brasil, já que o modo como a sociedade, a cultura e como o mundo mudou 

desde que a Noruega implementou suas políticas de conteúdo local, podem trazer 

grandes dificuldades de como o Brasil deve-se espelhar ou realizar suas políticas de 

fortalecimento da indústria nacional, seja pela cadeia de suprimentos ou pela indústria 

operadora de poços do Brasil. 

                                                           
1 Síndrome econômica caracterizada pela exportação de recursos naturais e depreciação da economia 

manufatureira.   
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Seregin (2014), apresenta as dificuldades das empresas estrangeiras e como 

elas tem que lidar com as mais diferentes situações e mais diferentes avanços, em 

relação a educação e conhecimentos em distintos países. Além de indagar das 

dificuldades da empresa para se manter viva, ou seja, gerar lucro e ainda cumprir tantas 

demandas. 

Ainda com o intuito de analisar outros casos com a premissa de reafirmar a 

necessidade do estudo do caso norueguês, Idachaba & Wokoma(2014) que em seu 

paper diz sobre como as políticas e obrigações do governo nigeriano fez que o 

desemprego diminuísse e os investimentos aumentassem. Considerando o caso 

africano, ele também se questiona se vale a pena tantas regulamentações do jeito que 

estão pois o que se percebe é o crescimento das indústrias básicas e de fornecimento 

simples à indústria de petróleo. Isso não as tornará, em casos gerais, grandes 

fornecedoras mundiais ou indústrias de ponta globais e sim somente indústrias formadas 

para o fornecimento pontual as necessidades da indústria.  

Bonnel (2011) dá suporte histórico, de forma a mostrar como as evoluções são 

necessárias de acordo com o contexto macroeconômico e realidade política que o Brasil 

enfrenta. Nele, pode-se ver os planos ambiciosos da Petrobras em utilizar mais de 224 

bilhões de dólares para desenvolver seus campos ultra profundos, chegando ao conteúdo 

local mínimo de 95% em 2017. Ainda em tempo, ele cita como as indústrias gostariam 

de produzir seus equipamentos no Brasil, além de apresentar soluções para tal.  

Pode-se também ver as dificuldades jurídicas na implementação dessas leis tão 

ambiciosas brasileiras, através da análise de vários casos de concessão e como as 

empresas estão lindando com as leis de concessão válidas até 2016 (MIRILLI, 2013). 

Em 2017, foram estabelecidas mudanças em tratos de conteúdos locais, com 

aprovação de mudanças, que podem ser encontradas no site Palácio do Planalto(2017) 

que reduziram em 50% as exigências, o que mostra em caráter provisório a evolução das 

regras, leis e políticas governamentais no Brasil. 

Todos os pontos ajudam a ressaltar como o estudo dos casos bem-sucedidos e 

como evoluíram são importantíssimos para esse estudo sobre o conteúdo local. 

Na análise do caso norueguês, de forma a moldar uma relação saudável entre o 

protecionismo e a liberdade econômica, utiliza-se da tese de Gonçalves (2016) onde os 



14 
 

requerimentos de conteúdo local são analisados de forma teórica com as fundações da 

política industrial, que deveriam ser as justificativas para a tomada de decisões mais ou 

menos protecionistas. Sua tese ainda pode ser consistente na defesa destas 

regulamentações, porém como ele mesmo publicou essas políticas estão sendo usadas 

somente para tentar resolver problemas macroeconômicos em curto prazo, e ainda 

aponta que a principal crítica às leis protecionistas é por sua falta de transparência e 

questiona a quem realmente beneficia tais leis. Ainda Gonçalves (2016) afirma que, 

mundo à fora, as leis de conteúdo local sofreram muitas críticas devido à má aplicação 

dos requerimentos de conteúdo local e suas inconsistências com a fundamentação das 

políticas industriais.  
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2 A NORUEGA ANTES DO PETRÓLEO 

 

A história da economia norueguesa remonta aos vikings e às atividades de 

exploração e pilhagem de mercadorias de embarcações, além das conquistas territoriais 

de suas embarcações. 

Dados mais aprimorados da economia norueguesa começaram a ser produzidos 

a partir de 1820. Hutchison (2014), indica dados prévios feitos a partir de teorias 

microeconômicas que a renda per capita norueguesa esteve sempre entre as mais baixas 

europeias entre 1500 e 1820, indicado sua pobreza e falta de competividade com os 

demais. 

A economia na Noruega no século XVIII ainda se mostrava muito extrativista 

mesmo com a revolução industrial tomando lugar em alguns países da Europa, como 

Inglaterra. O extrativismo a partir da segunda metade do século XVIII aumenta, sendo a 

pesca, a mineração e a navegação aperfeiçoadas em benefício do avanço tecnológico.  

Um dado mostrado por Hutchison (2014) é o estimulo da própria demanda local 

para a economia, fazendo-se perceber que o crescimento constato não vinha somente 

das suas exportações, mas sim da necessidade de consumo dos próprios moradores. As 

importações de grãos representavam à época 10-15% do consumo anual. A carne e 

produção de leite também aumentaram cerca de 18% na década de 1780. 

A agricultura se manteve como principal atividade econômica, porém as 

exportações de peixes, mineração e exportação de madeira tiveram papel fundamental 

nessa economia pré-revolução industrial norueguesa. Os mercados importadores desde 

o século XIV eram as aldeias hanseáticas, porém com o passar dos séculos, a Inglaterra 

e a Holanda se tornaram grandes importadoras.  

O ano de 1820 é importante para a Noruega. Neste ano que começamos a 

observar um crescimento da industrialização no país, como em todo mundo, a partir da 

produção de roupas. O trabalho com o forjamento e produção de aço também começou 

a ocupar espaço na economia norueguesa, estabelecendo no século XIX uma indústria 

baseada nas necessidades básicas da população, que crescia muito em áreas urbanas, 

pulando de 1801 de 10% para 13,3% em 1855, e se concentrando em lugares onde as 

trocas de mercadorias entre as regiões eram facilitadas.  
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Segundo a Economy History Association (2017) houve um grande boom entre 

1843 a 1875, incentivado pela constituição mais liberal de 1814, que garantia mais livre 

iniciativa e menos interferência econômica do governo e era mais democrática. O 

crescimento foi impulsionado pelo aumento da produtividade na agricultura e no sucesso 

das exportações, aumentando a produtividade do trabalhador em 150% entre 1835 e 

1910. Além disso, a exportação dos produtos citados anteriormente, mais serviços 

marítimos cresciam em altas taxas de crescimento tornando o país uma grande potência 

em serviços marítimos nesta época, tendo 7% do mercado mundial em 1875. 

Esse sucesso teve origem principalmente na liberalização das trocas mundiais e 

da demanda por produtos noruegueses e serviços, além do grande estoque de peixes e 

madeira junto com suas habilidades marítimas. O crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) foi de 1,6% entre 1843-1876 e o aumento das exportações em torno de 4,8%. 

Duas grandes ondas de industrialização tomaram lugar na Noruega, a primeira 

na década de 1840 com a manufatura de tecidos e a segunda entre 1860 e 1870 

impulsionada pelo aumento da produção agrícola e de leite. 

Após esse grande avanço econômico, houve uma estagnação econômica entre 

1875 e 1914 causada por sua dependência do mercado externo, principalmente de 

capitais britânicos que tiveram um crescimento pequeno nesta época, da utilização do 

ouro como moeda padrão e sua obsolescência quanto ao mercado de transporte 

marítimo, onde suas embarcações ainda eram prioritariamente à vela e não à vapor como 

os mais modernos.  

A independência da Suécia, em 1905, ajudou a industrialização norueguesa com 

um crescimento das atividades pesqueiras e de celulose. A Norsk Hydro, grande 

companhia norueguesa foi fundada e impulsionou a geração de energia hidroelétrica. 

Apesar destes fatos, o setor primário ainda era a principal atividade econômica do país e 

estava indo lentamente para uma crise.  

Como medida para reverter a crise, o governo norueguês propôs uma longa 

proposta deflacionaria do valor da coroa norueguesa até 1928. Como tal a recessão foi 

consequente ainda durante os anos 1920, culminou em um dos piores desempenhos 

econômicos durante a década de 20. Falências, crises econômicas e desemprego e uma 
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retração do PIB de 7% em 1923. O desemprego subiu de 1% em 1919 para mais de 8 

por cento em 1926 e 1927.  

A Grande Depressão, que atingiu a Europa durante a década de 1930 e grandes 

lutas sindicais afetaram muito a Noruega resultando numa retração do PIB de 8,4% e 

deflação de mais de 63% entre a década de 1920 até 1933. 

Apesar dos efeitos devastadores, a recuperação foi rápida, já que as empresas 

tiveram que aprender a ser mais eficientes, devido à política deflacionaria da década de 

1920. A recuperação foi propiciada pelo crescimento na manufatura, nas exportações e 

importações principalmente no setor naval que previu a tendência mundial de substituição 

dos motores a vapor por motores a diesel e as novas categorias de navios, os navios 

petroleiros. A indústria pesqueira e a agricultura estavam se recuperando a todo vapor, 

porém a qualidade de vida teve decréscimos e o desemprego se mantinha alto. 

Tudo mudaria de forma abrupta durante o ataque nazista em 9 de abril de 1940, 

que tomou tanto a Noruega como a Suécia e, como consequência, criou duas economias, 

uma controlada pelos nazistas, exportadora, e, outra, doméstica, administrada pelos 

noruegueses e aliados. A primeira, baseada na frota mercantil, a maior na época, 

controlava boa parte das mercadorias transportadas no mundo e, a segunda, percebia 

quedas significativas em produção, com pressão inflacionária e racionalização de bens 

básicos de consumo, já que havia um aumento da população com 400 mil invasores 

germânicos. 

Ainda, segundo Grytten (2017), O Partido dos Trabalhadores Norueguês que 

começou no poder em 1935, aproveitou a oportunidade de reconstrução econômica e 

social do país após a 2ª Guerra Mundial para estabelecer uma política de 

socialdemocracia baseada na economia centralmente planejada, ou economia 

planificada e no fortalecimento do poder do Estado. 

Recusando inicialmente o Plano Marshall2, viu, a posteriori, que a utilização do 

dinheiro seria muito importante para o reestabelecimento e crescimento do país, 

tornando-se um dos maiores recebedores per capita de recursos americanos.  

Participar da Organização do Tratado do Atlântico Norte, do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e do Banco Mundial, foram estratégias de inclusão e tentativas bem-

                                                           
2 Programa americano para a reconstrução da Europa através de empréstimos 
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sucedidas de impulsionar o crescimento, além da adoção da conversão da coroa 

norueguesa para o dólar como um índice.  

Larsen (2001) comenta sobre a combinação de dois tipos de sistemas 

econômicos na Noruega, o centralizado e o descentralizado, com uma economia mista 

entre o setor privado e o público. As intervenções por parte do Estado na economia são 

muito presentes nesse tipo de economia e há diversos exemplos, como os Países 

Escandinavos3e a Alemanha, de economias com essas características. Essa filosofia de 

se ter uma mescla entre o Estado e o mercado advém da teoria que o mercado, por si 

só, não é capaz de resolver seus problemas causados por ele e, portanto, o Estado deve 

intervir em casos de externalidades como a poluição, os monopólios naturais, o mercado 

de energia, as informações assimétricas pelos participantes e bens comuns, muito 

defendida pelo economista John Maynard Keynes. 

Essa combinação tem grande influência no período entre 1950 e 1973, quando 

ocorreu a chamada Era de Ouro da Economia Norueguesa, propiciada principalmente 

pelo modelo de socialdemocracia, que via no setor público e no planejamento econômico, 

grandes contribuintes para o desempenho sustentável e continuo durante essa época, o 

que era sincronizado com o aumento da seguridade social e da distribuição de renda, 

pilares desse tipo de política.  

Por fim, a partir de 1973, o petróleo teve grande influência na história econômica 

norueguesa já que o dinheiro advindo dele impulsionou e muito as políticas sociais e 

econômicas do país. Baseado em subsídio e protecionismo, o ciclo econômico durante a 

estagnação com inflação da economia global, principalmente causada pela crise do 

petróleo de 1973, explicada com mais detalhes a seguir, foi de crescimento com baixo 

desemprego.  

Mas como politicas assim protegem o mercado da concorrência, a Noruega se 

tornou pouco competitiva com o passar dos anos, ocasionando uma grande 

desindustrialização com desemprego nas décadas seguintes, além da tomada de uma 

boa parte da economia pelas atividades voltadas ao petróleo, o que sustentou o 

crescimento. 

                                                           
3 Países encontrados na Península Escandinava. Em sentido restrito Noruega, Suécia e Dinamarca  
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Em 1981, O Partido Conservador substituiu o Partido dos Trabalhadores e 

seguindo a onda de crédito farto que acontecia internacionalmente, impulsionou a 

economia na primeira metade da década de 1980, causando um crescimento artificial e 

uma expansão monetária aquecendo muito a economia. Como o lastro aos créditos 

advinha do preço do petróleo, quando houve a crise do petróleo de 1986, para evitar a 

falência, o governo implementou uma política de austeridade fiscal com uma taxa fixa de 

cambio.  

Durante a década de 1990, houve então a flexibilização do câmbio e o fim da 

economia superaquecida, que teve como suas consequências falências e taxas elevadas 

de desemprego que ajudaram a normalizar a economia antes artificialmente 

impulsionada. O petróleo, mais uma vez, teve seu papel importante na economia 

norueguesa durante a segunda metade da década de 1990, já que os preços elevados 

da commodity e um otimismo global permitiram taxas de crescimentos suficientes pelos 

próximos anos da década.  

A austeridade fiscal, a flexibilização do câmbio e uma coalização política entre os 

governos conservadores e liberais permitiram que a economia se tornasse e se 

mantivesse saudável durante os anos subsequentes, permitindo através do impulso do 

petróleo, a continuidade das políticas sociais-democratas que hoje cominam no maior 

IDH do planeta. 

A Tabela 1, apresentada por Larsen (2001), mostra o ganho de vida entre 1900 

e 2000, tendo sido adicionados os dados de 2016. A tabela 1 mostra como os 

noruegueses através da sua bem-sucedida estratégica econômica e política, alcançaram 

um avanço social e econômico muito grande. 

Nos capítulos seguintes haverá uma maior abordagem em como a economia, 

principalmente após os anos de 1970, teve o petróleo como impulsionador e mantenedor 

, mas sem causar devastações econômicas como a Doença Holandesa4. 

 

 

 

                                                           
4 Síndrome econômica caracterizada pela exportação de recursos naturais e depreciação da economia 
manufatureira.   
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Tabela 1 - 1900, 2000 e 2016 na Noruega 

Estatística 1900 2000 2016 

Produto Interno Bruto 
(milhões de NOK) 

38534  978692  3117040  

Consumo Doméstico (% 
do PIB) 

92,7% 48,0% 45,5% 

Consumo Final do 
Governo (% do PIB) 

10,7% 19,5% 24,3% 

Formação de Capital (% 
do PIB) 

24,2% 21,7% 24,1% 

Exportações (% do PIB) 13,9% 46,4% 34,1% 

Importações (% do PIB) 27,3% 37,4% 33,27% 

População 2217971 4503436 5277762 

Mortalidade Infantil, morte 
no 1ºano de vida (a cada 

1000 habitantes) 
8 3,9 2,2 

Altura média dos recrutas 
militares (metros)5 

1,70 m 1,79 m 1,80 

Nº de Universitários 1479 78969 288989 

% do orçamento familiar 
em comida 

39,9 10,8 11,8% 

Nº de Passageiros em 
Transportes (milhares de 

passageiros) 
454  4196 ... 

Expectativa de vida ao 
nascer (anos) 

53,9 para homens 

56,8 para mulheres 

75,6 para homens 

81,1 para mulheres 

80,6 para homens 

84,1 para mulheres 

Fonte: SSB, (2000) apud  Larsen (2001),  com adaptações 

  

                                                           
5 Desde 2011, as alturas usadas são as declaradas por jovens de 17 anos 
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3 CONTEÚDO LOCAL E INCENTIVO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA 

DE PETRÓLEO 

 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) define conteúdo local como sendo 

“as exigências de que o investidor adquira certa quantia de insumos locais para 

incorporação em seu produto”. 

Essas exigências, segundo Gonçalves (2016), são barreiras não-tarifárias e que 

consistem em imposições de restrições quantitativas. Essas medidas têm como objetivo 

criar demanda, pois elas necessitam de investimentos nos setores que são regulados. 

Com isso, há indução, pois, o mecanismo se baseia nos níveis de preferência absolutos. 

A motivação para a implementação de políticas de conteúdo local vem da postura 

macroeconômica, como por exemplo o estímulo ao emprego, além do controle de contas 

externas. Ou ainda, pode vir das relações microeconômicas, como associados à política 

industrial, à diversificação dos setores produtivos, desenvolvimento tecnológico ou ainda 

aumento da produtividade para um setor. 

Os benefícios e malefícios da aplicação de exigências de conteúdo local são 

escassos em artigos acadêmicos, porém, percebe-se que em longo prazo a boa 

empregabilidade dessas ferramentas dependem muito de um conjunto de fatores 

específicos ao país que as aplica, bem como a complexidade do que está sendo exigidos. 

Pensando em curto prazo, a estimulação de entrada em indústrias recém-formadas gera 

custos e ineficiências aos compradores desses novos produtos. Porém, pensando no 

sucesso dessa política protecionista, conclui-se que há possibilidade de ganhos em 

escala e aprendizado. 

Ainda sobre Gonçalves (2016), a justificativa para a imposição de leis e 

regulamentações de conteúdo local é “promover uma mudança estrutural por meio da 

facilitação à entrada em atividades novas para as firmas do país”.  

A imposição de leis de conteúdo local em países como o Brasil muitas vezes está 

associada à exploração de recursos naturais por empresas transnacionais (TORDO, 

2013, apud GONÇALVES, 2016), o que leva a ver o caso da exploração de petróleo e 

gás, onde fornecedores são grandes transnacionais que têm um grande poder de 

mercado e relações de longo prazo com fornecedores conhecidos, o que pode tornar um 
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viés a contratação de empresas nacionais devido à sua falta de reputação em uma área 

de tão grande tecnologia. 

 

3.1 História da indústria de petróleo na Noruega 

 

Segundo Ryggvik (2013), o Governo Norueguês se mobilizou para a construção 

de uma indústria nacional de petróleo antes mesmo de encontrar petróleo em seus 

campos no Mar do Norte. 

Em 1963, a Noruega declara a propriedade da plataforma continental como 

sendo do Estado. A primeira rodada de licitações, ainda em 1965, ofereceu concessões 

de áreas desconhecidas, onde pela incerteza da possibilidade de óleo grandes áreas 

foram oferecidas aos concorrentes e se blindou o processo de modo a não corromper os 

integrantes do governo. 

Foram oferecidas muitas vantagens as empresas estrangeiras, como poucas 

regulamentações e pouquíssimas exigências, mesmo que os ganhos noruegueses em 

royalties fossem entre 50% a 60%.  

Como exemplo da imensidão oferecida nessa primeira rodada, toda área ao sul 

do paralelo 60º foi anunciada. Ao final, 81 blocos foram concedidos, sendo que a 

participação norueguesa se limitou minoritariamente em apenas 21 deles. 

A principal oposição à época vinha das empresas de armadores norueguesas, 

como a empresa Fred e Norsk Hydro. A Hydro era a principal companhia industrial da 

Noruega, que apesar de grande capital estrangeiro ainda mantinha lideranças 

norueguesas, além de ter 40% de capital governamental. 

A partir de suas experiências com a energia hidrelétrica, desde 1906, o sistema 

concessionário norueguês se baseou no confisco, onde o Estado pode reverter 

concessões alguns anos depois. Por exemplo, as licenças para a extração de petróleo 

foram concedidas por um período de seis anos. 

O desenvolvimento da indústria na Noruega se deve muito à descoberta de 

grandes reservas de petróleo, após a primeira rodada, pois caso contrário, não seria 

possível fazer novas regras se tudo já fosse tomado anteriormente. 
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Na primeira fase de perfuração não havia exigências de conteúdo local, muito 

devido ao pleno emprego oferecido pelos estaleiros, tanto pequenos, como médios e 

grandes, podendo ser encontrados em toda costa norueguesa e que construíam desde 

navios pesqueiros a grandes petroleiros. Portanto, não havia interesse em 

regulamentações com exigências de empresas nacionais atuando no mercado.  

O crescimento, nessa primeira fase, foi natural, ou seja, sem incentivos 

governamentais. A primeira empresa a atuar no setor petrolífero foi a Christiana 

Dampkjokken, empresa responsável pelo fornecimento de comida, seguido por empresas 

como Helicopeter Service, prestadora de serviços de transporte. 

Após a descoberta do campo de Ekofisk, no extremo sul da parte do sudoeste da 

plataforma continental da Noruega em 1969, mudou-se visão sobre o petróleo pelo 

governo norueguês, posto que em 1971 o Ministério da Indústria estava nas mãos de 

Finn Lied e Arve Johnsen, como ministro e vice-ministro da pasta. 

A criação da Statoil, a empresa norueguesa de petróleo, começou em 1972 com 

a aprovação do parlamento da criação de uma empresa de petróleo estatal. Johnsen se 

tornou primeiro diretor da empresa, que tinha como seus principais objetivos garantir que 

a maior parte possível da renda do petróleo ficasse na mão do Estado e apoiar a criação 

de uma forte indústria privada e nacional, com uma cadeia de fornecedores atendendo 

as operações no país. 

White Papers, relatórios do executivo ao parlamento, na primeira metade de 

1970, foram desenvolvidos cobrindo todo tipo de desafio que poderia ser ligado às 

atividades petrolíferas, desde problemas técnicos até questões políticas e sociais. Esses 

documentos geraram “dez mandamentos” da indústria do petróleo, que a nortearam pelas 

décadas seguintes: 

i. a governança e o controle nacionais devem ser assegurados em todas as 

operações na plataforma continental norueguesa; 

ii. a Noruega deve se tornar independente no fornecimento de petróleo bruto; 

iii. um novo setor industrial deve ser desenvolvido, baseado no petróleo; 

iv. este desenvolvimento deve considerar os negócios existentes e a proteção do 

meio ambiente, quando necessário; 

v. o gás aproveitável não deve ser queimado; 
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vi. as reservas de petróleo devem ser trazidas para solo norueguês, como regra geral; 

vii. o Estado deve contribuir para a construção de um ambiente integrado da indústria 

de petróleo na Noruega; 

viii. uma empresa estatal de petróleo deve ser estabelecida; 

ix. um padrão de operações que se adapte às necessidades especiais da região deve 

ser escolhido a norte da latitude 62; 

x. os recursos de petróleo da Noruega significarão novas tarefas de política externa. 

Com o passar dos anos, os estudos sobre os perigos de uma economia baseada 

em petróleo estavam muito mais avançados que no começo da década, isso quer dizer, 

os relatórios já começavam a falar da criação de uma “sociedade qualitativamente 

melhor”. 

O avanço do pensamento nacionalista e de desenvolvimento da indústria começa 

a surgir, principalmente com as disputas pelos dutos estratégicos para transporte dos 

produtos da exploração, onde a Statoil seria a protagonista e poderia exercer seu papel 

de estrategista estatal em cima das empresas privadas, privilegiando o recente 

pensamento igualitário e de desenvolvimento social a partir do petróleo. 

O pensamento nacionalista também vinha da economia altamente importadora 

da Noruega no período, exemplificado pela figura 1, que mostra o excedente de 

exportação de bens e serviços, muito negativo entre 1968-1978. 

Com os primeiros campos, a Statoil começou a buscar na própria Noruega seus 

fornecedores, começando pelo campo de Statfjord onde três massivas plataformas 

seriam construídas em solo norueguês, isso quer dizer, seria o maior projeto industrial da 

história da Noruega até aquele momento. 

Em 1974, o Ministério das Finanças norueguês aumentou os impostos sobre 

companhias petrolíferas, pondo o royalty variante entre 8% a 16%, um imposto padrão 

por negócios em terra de 50,8% e um imposto especial de 25% sobre produção, tudo 

isso calculado em cima de um preço padrão do barril. Essas estratégias faziam parte da 

vontade governamental de deter 80% dos rendimentos das empresas estrangeiras. 

Uma grande rede de fornecedores foi sendo requerida, assim que o Campo de 

Ekofisk foi se desenvolvendo, isso quer dizer que empresas como Aker, ODECO, Odfjell 
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e tantas outras nacionais como internacionais, como Phillips foram necessárias para 

suprir as necessidades deste grande campo.  

 

Figura 1 - Excedente de exportação sobre bens e serviços da Noruega, em milhões de coroas 
norueguesas 

 

Fonte: Ryggvik (2013) 

 

Porém, apesar dos grandes projetos, como a Plataforma Troll e seus 

monumentais 472 metros, a indústria nacional era muito primitiva em relação a 

tecnologia, com produtos altamente substituíveis e nenhuma tecnologia realmente 

exclusiva. 

Ryggvik (2013), grande pesquisador norueguês sobre conteúdo local e 

entusiasta das políticas de desenvolvimento nacional, aborda de forma interessante toda 

transição da Noruega que cedia concessões sem exigências a um governo sobre tudo 

que se relacionava a energia. 

A crise do petróleo provocada pela OPEP em 1974 realmente foi um game 

changer (mudança do jogo, tradução nossa) nas políticas norueguesas. Entre a 3ª rodada 

de concessões em 1973 a 4ª em 1978, muitas discussões foram feitas e discutidas e 

ficava certo sobre a “norueganização” de atividades exigida pela 4ª rodada. A mensagem 

que se passava nos editais era clara a todas empresas estrangerias, quem mais 

benefícios provia a indústria do país, mais beneficiada seria pelos leilões. Um White 
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Paper publicado em 1979 tornava público os critérios dessas “norueganização” da 

indústria. “A competência norueguesa deveria ser desenvolvida em todos os setores 

tecnológicos da indústria de petróleo”, isso, em números, significava que, da quarta 

rodada em diante, as empresas de petróleo que estivessem dispostas a arcar com pelo 

menos 50% de desenvolvimento de tecnologias para os campos a partir da Noruega, 

seriam as vencedoras dos contratos de concessão.  

Com o avanço do tempo, entre 1975 e 1983, através da Statoil, pode-se observar 

a variação de conteúdo local norueguês em projetos de desenvolvimento de campo, pois 

os problemas com as mais diferentes empresas sem know-how (conhecimento adquirido 

pelo tempo no mercado) que era evidente no começo, foi sendo superado ano pós ano. 

Pode-se citar, por exemplo, em 1992 a Aker adquiriu a Norwegian Petroleum 

Consultants AS (NPC), ou seja, uma indústria tradicional de navegação adquiriu uma 

indústria de engenharia, tornando a principal contribuição de Oslo para a cadeia de valor 

da indústria do petróleo a engenharia de ponta. 

A Figura 2, demonstra esse crescimento entre 1975-1983 do conteúdo local nos 

projetos de desenvolvimento de campo: 

 

Figura 2 - Conteúdo local norueguês em projetos de desenvolvimento de campo, em porcentagem: 

 

Fonte: SSB apud Ryggvik (2013) 
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Advinda da indústria naval pura, muitas mudanças ocorreram neste período entre 

1975 e 1990, na indústria norueguesa, pois houve a adaptação do mercado a produção 

de módulos e estruturas para o offshore.  

O sucesso das exigências, como analisado por Ryggik (2013) veio rápido, já que 

na década de 1970, a maioria das forças de trabalho já era norueguesa, com somente 

20% de mão de obra estrangeira em 1978. A partir da década de 1980, houve a 

estabilização para 10%, o que se segue até 2017. 

Porém, ainda na década de 1970 havia um sentimento coletivo dos funcionários 

da área de petróleo que se sentiam como cidadãos de segunda classe, por esse motivo 

novas políticas foram pensadas, entre elas o interessante sistema tripartite. 

A política tripartite do setor de petróleo revisita as funções das empresas 

operadoras, do governo e dos funcionários, dividindo as responsabilidades sobre 

concessões e seguranças, no que tange a todo o setor de petróleo. Em 1977, foi criado 

o “Stavanger-utvalget”6 que tinha representantes das empresas, do governo e dos 

sindicatos.  

Já em 2013, o sistema tripartite é institucionalizado para as negociações salariais 

e de segurança, meio ambiente e saúde (SMS). 

A sindicalização norueguesa é conhecida por ser forte e unida, além de ter 

influência espanhola em toda cadeia do petróleo, já que muitos trabalhadores advêm 

deste país. 

Kare Willoch, primeiro ministro conservador norueguês eleito em 1981, seguiu as 

tendências internacionais do fim do protecionismo promovidos pela primeira ministra 

britânica Margeret Thatcher e Ronald Reagan, presidente americano.  

Foi em seu governo que houve um “corte de asas” da Statoil, já que pela sua 

grandiosidade, ela poderia influenciar politicamente o país. Com sua alocação majoritária 

em todos os campos após 1972, a Statoil estava prestes a se tornar tão eficiente no 

controle econômico quanto o Ministério das Finanças. Willoch, em 1984, gerou uma 

grande perda a empresa, com o fim dos seus amplos direitos sobre a propriedade dos 

campos. Nos campos em produção ou em fase de completação, a Statoil manteve suas 

                                                           
6 Comitê de Stavanger 
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participações, porém aqueles em fase exploratória ou não descobertos, grandes partes 

foram tomadas pelo governo.  

Além da tomada de partes de seus campos, o interesse financeiro do Estado 

seria controlado diretamente pela Noruega, tendo como objetivo o impedimento à Statoil 

de ter uma maioria automática em todos os grupos proprietários e, com isso, controle da 

indústria petrolífera como um todo. 

Apesar das restrições à Statoil, a “norueganização” continuava de forma 

progressiva, governo após governo, sendo até proposto que somente empresas 

norueguesas pudessem ser fornecedoras dos campos a partir da 5ª rodada.  

Houve grandes mudanças com a queda do preço do petróleo em 1986. Se a 

primeira crise em 1974, foi responsável pelo crescimento da indústria na Noruega, como 

medida de não mais dependência da OPEP, a segunda crise deixou o governo norueguês 

inquieto. Com os preços em alta até a década de 1980, a dívida total do país teve grande 

redução, porém com a nova crise do petróleo, o déficit começava a aumentar.  

A figura 3, demonstra a mudança abrupta da balança corrente com a crise do 

Petróleo de 1986, em milhões de coroas norueguesas: 

 

Figura 3 - Saldo da balança corrente em milhões de coroas norueguesas 

 

Fonte: SSB apud Ryggvik (2013) 
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Além disso, a queda dos preços em 1986, fez com que as empresas estrangeiras 

que operavam no país nórdico ameaçassem se retirar por completo, caso as condições 

hostis a elas não fossem melhoradas. 

Assim, no terceiro trimestre de 1986, o Parlamento cedeu ao Executivo as 

propostas de desonerações para as empresas estrangeiras. Com isso, as regras de que 

as empresas deveriam “carregar” as despesas do Estado na fase exploratória foram 

retiradas, tornando possível a manutenção das empresas estrangeiras em território 

norueguês e também pondo na rota correta um desiquilíbrio ocorrido no período de dois 

anos de política dura, como a maior quantidade de empregos fornecidos pelas empresas 

nacionais do que estrangeiras, que foi retomado já com as melhoras das condições em 

1986. 

A política norueguesa buscava um balanço entre o capital de risco, propriedade 

estatal e tributação que pudesse garantir a maior receita possível ao estado norueguês, 

como já afirma Ryggvik (2013). Isso funcionava muito bem para as companhias 

petrolíferas, porém para as fornecedoras havia muitas diferenças. A dependência das 

tecnologias e do local de trabalho continuava grande, além destas serem dependentes 

de outras atividades fora-petróleo, que tornava a cadeia de suprimentos da indústria 

petroleira vulnerável ao desempenho das demais atividades destas empresas. 

No fim dos anos 1980, houve um massivo investimento no setor de petróleo em 

pesquisas relacionadas com a atividade offshore, com 10% vindo do estado e o restante 

advindo das indústrias.  

Ainda na década de 1980, comenta Mendes et al (2014), a Noruega já começa a 

trabalhar na regulamentação de segurança que inclui o controle de risco e aumento 

continuo dos requerimentos funcionais, tendo a The Petroleum Safety Authority (PSA) 

como responsável pela segurança, a prontidão de resposta a emergências e pelo 

ambiente de trabalho nas empresas do setor de óleo e gás. 

Esta empresa possui 3 principais objetivos, por Choudarski (2012) apud Mendes 

et al (2014): 

- Promover altos padrões de saúde, segurança e ambiente de trabalho; 

- Desenvolver continuamente e melhorar os níveis de segurança; 

- Implementar maneiras de medir o cumprimento dos requerimentos aplicáveis. 
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Há, em 2017, uma meta de ‘zero vazamento no mar’, como forma de reduzir 

pequenos vazamentos através do uso da mais alta tecnologia de equipamentos e 

materiais nas instalações, além de treinar exaustivamente a equipe. Vinnem (2012) apud 

Mendes et al (2014) acredita que os pontos fortes que levam a crer nas metas rígidas e 

no sucesso das atividades de segurança, se deve a alta comunicação entre a equipe 

offshore e onshore, pois isso é um fator decisivo na resposta rápida desejada pela PSA. 

A participação do proletariado nas regulamentações é notada claramente nas medidas 

impostas pela PSA, já que o sistema norueguês as ouve de forma intensa. 

Com a globalização tomando curso no final da década de 1980 e na década de 

1990, depois do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), as 

tecnologias então desenvolvidas e investidas em território norueguês começaram a 

mostrar uma internacionalização, com as indústrias de construção naval, as primeiras a 

atuar no mercado norueguês também. 

A Figura 4 mostra a evolução dos investimentos no setor petrolífero norueguês, 

medidas em milhões de coroas norueguesas entre 1971 a 1993: 

 

Figura 4 - Investimento no setor petrolífero norueguês em milhões de NOK 

 

Fonte: SSB apud RYGGVIK, 2013 
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A Statoil também não ficou para trás. Com um novo líder, Harald Norvik, 

estabeleceu uma grande aliança global com a British Petroleum (BP), segundo a qual, a 

empresa britânica deveria treinar a Statoil como empresa internacional.  

Segundo Ryggvik (2013), muitas vezes se falou que o objetivo da Statoil, com 

essa parceria, era ela se tornar uma locomotiva para a cadeia de fornecedores, porém 

uma pequena parte somente dos negócios das empresas norueguesas se desenvolveu 

através da estatal. 

Com tantas liberações e quedas das barreiras protecionistas formais, a 

globalização no mundo deslanchou, mas isso não significou que o Estado Norueguês 

deixaria de apoiar a própria indústria.  

Na década de 1990, o economista Michael Porter teve grande influência na 

Noruega com seu livro “A Vantagem Competitiva das Nações”, onde frisava a importância 

de uma competente cadeia de fornecedores e estes com seus subfornecedores, sempre 

frisando a exigência de agentes suficientes no próprio solo para haver uma competição 

real.  

Por essa influência, o conceito de cluster7 industriais se tornou comum, ou seja, 

a formação de um ambiente onde empresas que possuem as mesmas características 

podem coabitar e colaborar entre si, se tornando mais eficientes (PORTER,1990), 

representando um novo tipo de protecionismo, não ligado a leis. 

As necessidades para a entrada em novos mercados, canais de distribuição 

comuns, a difusão e a transferência de tecnologia, a partilha de riscos, a possibilidade de 

redução de custos de produção e desenvolvimento, além do desenvolvimento econômico 

e social da região são os principais motivos dos incentivos aos clusters. 

Segundo Ryggvik (2013), havia mercados offshore grandes e crescentes na 

África e no Brasil a serem explorados na década de 1990, onde clusters não existiam e, 

portanto, proteções e restrições de mercado causados por esses grandes conglomerados 

também não existiam e lugares como o Golfo do México, nos Estados Unidos onde 

existiam sim clusters.  

Na contramão, o crescimento da cadeia de fornecedores entre 1990 e 2012, foi 

notável tanto quanto entre 1970 e 1980, mostrando investimentos maciços na plataforma 

                                                           
7  Arranjos produtivos 
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continental norueguesa, na ordem de 32 bilhões de coroas norueguesas (US$ 5,2 

bilhões) em 1990, com um pico de 79 bilhões de coroas norueguesas (US$12,8 bilhões) 

em 1998, seguindo um declínio até 2002. Em 2009, o setor norueguês atingiu um patamar 

de investimentos quatro vezes maior que em 1990, com investimentos da casa de 136 

bilhões de coroas norueguesas (US$ 22,1 bilhões) anuais. 

A figura 5 mostra a evolução de investimentos na Noruega, apontando que os 

investimentos entre 1980 a 2011 no setor de petróleo na Noruega, com os preços 

corrigidos para os valores atuais, e o índice de preços definido pela inflação de 2005: 

 

Figura 5 - Investimentos na Noruega entre 1980 e 2011 em milhões de coroas norueguesas 

 

Fonte: SSB apud Ryggvik (2013) 

 

Em 1996, muito influenciado pela entrada de novos participantes no mercado 

norueguês, estabelece-se o Petroleum Act8, uma base legal para o controle das 

atividades voltadas ao petróleo, incluindo o sistema de licenças necessárias para garantir 

o direito de operação das empresas de petróleo operarem. Esse ato reafirma a 

propriedade estatal pelos reservatórios de petróleo na plataforma continental norueguesa 

(NORSKPETROLEUM, 2017) 

                                                           
8  O Ato do Petróleo 
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Sob as influências de Porter, criou-se na Noruega o Norsk sokkels 

konkurranseposisjon (NORSOK) as bases britânicas Cost Reduction for the New Era 

(CIRNE) que tinha como objetivo a redução dos custos pela padronização e utilização 

sistemática de longos contratos de Engineering, Procurement, Construction (EPC) dando 

sempre vantagens aos fornecedores locais (EBLING, 2016). 

Em 2001, a Statoil abriu capital, mas o Estado ainda detém o poder sobre a 

empresa com 67% das suas ações. 

Seguindo a mesma tendência de exportação e internacionalização das 

empresas, criou-se a Innovation Norway em 2004, que tinha como objetivo o 

estabelecimento das empresas no mercado internacional através de empréstimos de 

baixo custo e subsidiando pesquisa, desenvolvimento e inovação (EBLING, 2016). 

Por fim, em 2007, a Norsk Hydro se funde com a Statoil com a intenção do 

aumento de potencial da Statoil como empresa internacional (RYGGVIK, 2013) 

Mediante tal constatações, foram se aperfeiçoando as políticas norueguesas 

condizentes com a cadeia de suprimentos, de forma a construir uma rede grande e com 

muito know-how para a realização das mais difíceis e árduas atividades offshore, como 

o uso de veículos submarinos operados remotamente, ou do inglês Remotely Operated 

underwater Vehicle (ROV), explorações submarinas e tecnologia das mais diversas de 

exploração. 

 

3.1.1 Evolução da cadeia de suprimentos norueguesa:  

 

A evolução do conhecimento norueguês na cadeia de suprimento, pode ser vista 

através da participação dos fornecedores noruegueses no volume de negócios total na 

cadeia de fornecedores globalmente, na figura 6. 

A evolução, entre 2000 e 2011, foi causada principalmente pelo aumento dos 

volumes de negócios dos fornecedores internacionalmente, subindo de NOK 30 bilhões 

para NOK 152 bilhões (US$4.85 bilhões para US$ 24.58 bilhões). Isso fez com que os 

fornecedores noruegueses se tornassem o segundo maior negócio de exportação, 

somente atrás do petróleo em si, mas ainda à frente da exportação de peixe e alumínio.  
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A importância histórica disso se deve à melhoria dos produtos exportados pela 

Noruega, que, pela primeira vez em sua história deixou de exportar produtos primários 

para exportar tecnologia, já que muitas vezes a prestação de serviços avançados é maior 

que as instalações fornecidas por essa indústria de suprimentos.   

Hoje, as empresas norueguesas apresentam alto grau de conhecimento 

adquirido nos anos anteriores e desenvolvem e vendem globalmente as mais altas 

tecnologias para o mundo inteiro do petróleo. 

 

Figura 6 - Volume total de negócios da cadeia de fornecedores noruegueses 

 

Fonte: Rystad Energy apud Ryggvik (2013) 

 

A história dos fornecedores começa já na década de 1960, quando as empresas 

de alimentação e as de mergulho começaram a atuar no mercado de petróleo. Com a 

utilização de mergulhadores nas explorações, as pequenas empresas norueguesas 
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tinham oportunidade de aplicar seus conhecimentos adquiridos pelas instalações de 

hidroelétricas no país. Segundo Ryggvik (2013), o desenvolvimento dessa indústria, na 

década de 1970, teve como base as pesquisas exaustivas da marinha estadunidense, 

britânica e francesa sobre mergulho. A indústria de mergulho foi a primeira a se 

desenvolver como fornecedora da indústria de petróleo, mesmo antes das exigências de 

conteúdo local, tendo sua tecnologia atualizada pela “cópia” das práticas das melhores 

empresas internacionais e tecnologias. Como vantagem, perante as indústrias 

internacionais de petróleo, a indústria norueguesa tinha conhecimento sobre o Mar do 

Norte e seus desafios.  

As exigências de conteúdo local e as restritas regras de segurança estipuladas 

pelo governo norueguês foram impulsionadores para que empresas como a Stolt-Nielsen 

Seaway, fundida com a Comex, tivessem desenvolvido altas tecnologias, como ROVs 

cada vez melhores e mais flexíveis; e se tornaram grandes diferenciais e impulsionadores 

da sua atuação internacional. Outro exemplo no departamento de mergulho é a Subsea 

7 que surgiu a partir da compra, por empresário norueguês, da divisão de mergulho da 

Halliburton. 

Essas empresas se desenvolveram como prestadoras de serviços globais de 

todo tipo de serviço offshore, principalmente voltados a realização de projetos complexos 

de tecnologia submarina. 

O maior êxito da indústria norueguesa no setor de petróleo, se deu através das 

suas sondas altamente especializadas, navios de perfuração e de produção. Como os 

estaleiros noruegueses, com conhecimento adquirido em mais de um século de indústria, 

antes mesmo da exploração de petróleo, a formação de uma indústria forte nessa área 

foi consequência natural do interesse norueguês pela exploração e produção de petróleo. 

Indústrias ao sul da Noruega formam um grande conglomerado que teve seu 

sucesso alavancado pela renovação da frota de plataformas offshore no começo do 

milênio, onde um pequeno grupo de empresas foi capaz de ter soluções completas de 

perfuração com sistemas avançados de direcionamento para brocas. Na década de 2000, 

80% das encomendas do mundo todo para a frota de navios de exploração advinha dessa 

região do país.  
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A indústria de sondas e dados geofísicos se estabeleceu na Noruega através da 

experiência dos trabalhadores noruegueses nas indústrias estrangeiras que ali se 

estabeleceram, como a Halliburton, Schlumberger. Empresas como Seadrill e Aker 

estabeleceram divisões de serviços de poços, porém sem a mesma escala das grandes 

concorrentes, já a empresa Petroleum Geo Services (PGS) se tornou um concorrente 

real no setor de sismologia. 

No Apêndice A, temos uma tabela com a evolução da criação de valor, 

exportações, emprego, investimentos e custos de exploração, para a melhor 

compreensão da indústria norueguesa. 

A Statoil, mesmo após o fim da parceria com a BP, atua em diversos países, 

tendo sua maior operação no Brasil no Campo de Peregrino (STATOIL, 2017), sendo 

também a maior atuação da empresa fora da Noruega. 

 

3.1.2 The Petroleum Act  

 

Segundo a Norsk Petroleum (2017), o portal do Ministério de Petróleo e Energia 

da Noruega, a indústria de petróleo é o maior e mais importante setor da economia 

norueguesa em termos de valor agregado, receitas do governo, investimentos e 

exportações. Por esse motivo, é importante que essa indústria seja organizada e tenha 

seus papéis bem definidos seguindo sempre os preceitos de se criar uma indústria que 

beneficie a sociedade norueguesa.  

O controle governamental e sua gerência é estabelecido por normas legais, 

sendo por meio de uma legislação adequada, assegurado os interesses noruegueses. 

Uma série de licenças e aprovações das autoridades competentes são necessárias em 

todas as fases da atividade petrolífera. 

O The Petroleum Act, de 29 de novembro de 1996, provê as bases teóricas para 

o controle dos recursos, incluindo o sistema de licenças que dão as empresas o direito 

de operar no setor de petróleo. O Act reafirma ainda a propriedade governamental sobre 

as reservas de petróleo offshore. 

As atividades petrolíferas são divididas em várias fases, a primeira a legislação 

determina que uma área precisa ser aberta para as atividades de petróleo antes de 

qualquer outra operação ser permitida. Depois, diversas outras licenças terão que ser 



37 
 

obtidas e atividades permitidas para que se dê prosseguimento ao ciclo de vida dos poços 

de petróleo.  

A primeira fase da legislação, a abertura de uma nova área para atividades 

petrolíferas, ou seja, a área aonde se pretende explorar tem que ser oficialmente aberta. 

Como parte do processo, o Ministério de Petróleo e Energia é requerido para avaliar a 

possibilidade econômica, social e o impacto ambiental das atividades. Durante essa fase, 

é garantido às autoridades uma visão geral sobre todas as atividades e, portanto, o 

posicionamento a favor ou contra as atividades petrolíferas em determinada área. Além 

das autoridades, as partes afetadas também têm suas opiniões levadas em conta. Por 

fim, a decisão final sobre a abertura ou não da área à atividade é determinada pelo 

Parlamento Norueguês, pautado pelo The Petroleum Act. 

A segunda fase são as licenças de produção que devem ser adquiridas através 

de rodadas promovidas pelo Ministério de Petróleo e Energia. Este determina se as 

empresas podem explorar, operar e produzir dentro da área estabelecida, em blocos 

específicos. Em cada bloco licenciado, um operador é designado e ele é o responsável 

pela atividade dentro dele.   

A terceira fase, depois de vencida a rodada e conseguida a licença de produção, 

é um período inicial de até 10 anos, reservado às atividades exploratórias. De forma a 

garantir a exploração e descobrimento de reservas viáveis, um cronograma de atividades 

a serem realizadas é requisitado para a concessão de licença de produção, no qual deve 

constar as atividades geológicas e geofísicas a serem executadas além dos poços 

exploratórios a serem perfurados, sendo todas estas atividades com datas pré-definidas.  

Se, após o período exploratório, o grupo de licenciados concordar, a licença pode 

ser renunciada desde que todas as atividades requisitadas e propostas tenham sido 

executadas. Essas licenças podem depois ser oferecidas a outros grupos que tiverem 

interesse. 

Em maio de 2017, as áreas abertas à exploração, as em regime especial, o limite 

proposto para a plataforma continental e o limite da plataforma continental norueguês são 

mostrados pela figura 7. 

Se houver descoberta e vontade de se continuar trabalhando no bloco sob licença 

do grupo de empresas, após o período exploratório, designa-se uma extensão do período 
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da licença, este, então definido pelo Ministério de Petróleo e Energia, tendo normalmente 

uma extensão de mais 30 anos. 

Todo desenvolvimento do campo e sua operação são obrigações das empresas 

que pediram a extensão, tendo como responsabilidade se criar programas responsáveis 

de exploração, todos implementados mediante a aprovação do ministério. Nessa fase, as 

licenciadas têm obrigação de submeter um plano de desenvolvimento e operação a 

aprovação do ministério, e ainda, se houver atividades onshore, tem de haver um novo 

plano de instalações e operações também submetido ao ministério. 

Estes dois documentos têm o objetivo de dar uma visão sobre os possíveis 

impactos do projeto no meio ambiente, na atividade pesqueira e na sociedade a sua volta. 

Esse relatório é enviado a todos envolvidos pelo projeto, de forma a dá-los a possibilidade 

de contestação ao projeto. O processo de se submeter os documentos tem o objetivo de 

garantir que todos os lados sejam considerados antes da autorização para o 

desenvolvimento dos campos. Em alguns casos especiais, os requerimentos para os 

planos de desenvolvimento podem ser excluídos das exigências pelo Ministério de 

Petróleo e Energia. 

Entre 2 a 5 anos antes do esgotamento das reservas ou o desinteresse pelo 

campo, as licenciadas têm a obrigação de submeter um plano de descomissionamento 

ao Ministério de Petróleo e Energia, que deve conter a avaliação de impactos e um plano 

para o descarte das instalações. 

A avaliação de impactos deve prover uma visão geral dos possíveis problemas 

durante o fim da atividade no determinado campo, enquanto a parte do descarte deve 

conter os planos detalhados para o fim das instalações, operações e 

descomissionamento da melhor maneira possível.  

As áreas em regime especial estão dentro de um sistema, criado em 2003, que 

introduz as regras para a exploração de áreas maduras da plataforma continental. Como 

todo conhecimento geológico já foi adquirido, os desafios são normalmente menores e 

mais fáceis de se superar, bem como já há toda uma infraestrutura pré-instalada. Os 

contratos de licença dessas áreas têm duração de até 10 anos. 

Os capítulos 3 e 4 do The Petroleum Act podem ser encontrados em inglês, no 

anexo 1. 
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Figura 7 - Posição das áreas exploratórias na Noruega 

 

Fonte: NORSKPETROLEUM (2017), com adaptações 
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4 A BLINDAGEM NORUEGUESA À MALDIÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Adam Smith e David Ricardo criaram o conceito que a abundância de recursos 

naturais pode ser um caminho para o desenvolvimento da economia, porém desde a 

criação desses conceitos, muito se mudou. Na economia mundial, pode-se observar as 

mudanças, fazendo uma simples comparação entre as economias dos Estados Unidos 

da América com os países Africanos abundantes de recursos naturais, é o que afirma 

Badeeb et al. (2016). 

A primeira diferenciação que precisa se fazer, é entre recursos renováveis e não 

renováveis, os primeiros são cíclicos e tem diversos usos, normalmente ligados a 

demanda mundial, os segundos não apresentam alternativas. Isso pode ser melhor 

explicado pela comparação entre uma reserva muito grande de petróleo ou uma terra 

muito fértil, o óleo você somente poderá extrai-lo enquanto o solo haverá grande 

variedades de plantas a serem cultivadas. 

Outra grande diferença é sobre os tipos de riquezas existentes, enquanto a maior 

parte precisa ser produzida, a riqueza por recursos naturais advém da extração, portanto 

pode ser independente das demais atividades econômicas e gerar poucos empregos. A 

indústria de óleo e gás é uma das que mais investe capital em suas atividades, mas seu 

investimento per capita é muito baixo, pois a mão-de-obra necessária é pouca.  

A presença de recursos naturais gera muitos benefícios às economias, 

principalmente as mais carentes. Eles permitem grandes investimentos, tanto público 

quanto privado, diretamente na produção do recurso natural, bem como, indiretamente, 

provendo infraestrutura para seu funcionamento. Porém não é o que se observa em 

muitos países com abundância de petróleo em seus territórios, pois há baixa renda per 

capita e baixo desenvolvimento humano.  

 O termo “doença holandesa” surgiu após a Holanda observar um declínio da sua 

indústria no geral após a descoberta de quantidade abundante de gás natural na década 

de 1970. Termo, que explorado por Gelb (1988), remete à sua observação que, 

economias baseadas na exploração de petróleo sofreram maior deterioração entre 1971 

e 1983 do que as não baseadas em petróleo. Vários autores como Thorvaldur Gylfason, 
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Jeferry Sachs, Andrew Warner defenderam essa relação negativa da dependência de 

recursos naturais para as economias.  

Numa pesquisa mais aprofundada das causas dessa relação, pode-se citar duas 

grandes vertentes, uma econômica e outra política. As causas econômicas podem ser 

descritas como a doença holandesa, a vulnerabilidade do preço das commodities9, a falha 

das políticas econômicas e a negligência da educação. Na política, as causas são a 

incompetência governamental, corrupção e o enriquecimento próprio. 

A doença holandesa e o preço mutável das commodities são condições 

econômicas que ajudam no empobrecimento das economias, enquanto os motivos 

políticos, são problemas comuns em países pobres, sejam eles ricos em recursos 

naturais ou não, mas são bem mais comuns em países com recursos naturais. 

O termo “doença holandesa” surgiu numa edição de 1977 do “The Economist”10 

e falava sobre o declínio da indústria holandesa depois da descoberta de reservas de gás 

natural, e que exemplifica quando a indústria de recursos naturais sobrepõe a não 

dependente deles, de forma a atrair toda mão de obra, diminuir os investimentos em 

outras áreas e por consequência gerar inflação em bens de consumo, diminuição da 

produção destes e suas exportações. 

A “doença holandesa”, então, se refere à diminuição da economia não-

relacionada aos recursos naturais, devido a justaposição das industrias de recursos 

naturais, o que torna os outros bens produzidos no país caros, não atrativos e sem 

investimento. Em longo prazo, haverá um custo maior para a realização de negócios do 

país, o que gera uma diminuição de sua atratividade aos investimentos de maneira geral, 

gerando crise e falência dos Estados, o que se viu na Holanda durante a década de 1970, 

principalmente após a diminuição da produção de gás natural, mostrando, portanto, a 

limitação do recurso. 

Como já dito, uma nação dependente de recursos naturais, segundo Badeeb et 

al (2016), é vulnerável aos preços de suas commodities. Ou seja, quando há um aumento 

do preço do seu recurso, os gastos do Estado aumentam de forma desordenada e 

quando abaixam, tanto o governo quanto as industrias falham em conter gastos e manter 

                                                           
9 Produtos básicos com fácil estocagem que tem seu preço controlado pelo mercado global, sendo 
negociados em bolsa 
10 Publicação inglesa de notícias e assuntos internacionais 
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a estabilidade econômica e social. Os ciclos de preço, mesmo em nações estruturadas, 

não permitem um plano de contingência eficiente, já que mudanças são rápidas em 

valores.  

Politicamente, como já citado, os gastos do governo quando enriquecidos pelas 

commodities são altos e a disciplina com o dinheiro é baixa, ou seja, há gastos 

desnecessários e que não provêm infraestrutura e educação, por exemplo, para melhorar 

as condições operacionais da indústria em geral. Também, pode-se citar que um povo 

enriquecido, poupa pouco, tornando baixo o preparo para tempos de não-crise. 

A corrupção e a utilização do governo em benefício próprio são problemas 

comuns em nações ricas em recursos naturais, pois, o enriquecimento do Estado permite 

que, através de obras superfaturadas e esquemas diversos, os governantes utilizem os 

recursos em benefício próprio, seja através do enriquecimento ilícito como no privilégio 

aos que mais pagarem em detrimento ao melhor a nação.  

Estes problemas de uma economia baseada em recursos naturais foram 

expostos, porém a Noruega os afastou através dos mais diversos mecanismos, que a 

sua época, eram inéditos. Steinar Holden (2013) se debruça sobre os motivos pelos quais 

isso ocorre e nos dá uma visão geral da competência norueguesa, o que acarreta no 

melhor IDH do mundo. 

Os princípios das estratégias políticas da Noruega quanto ao petróleo 

começaram com os “Ten Oil Commandments”, que seriam os embasamentos pelos quais 

seguiriam as políticas e leis norueguesas. 

O conceito norueguês prioriza a manutenção e a melhoria da qualidade de vida 

e da riqueza do povo norueguês, pondo o lucro e o capital gerado pela sua extração em 

segundo plano, diz Hunter (2014). 

Para melhor entendimento, explica-se como o governo norueguês recebe os 

rendimentos das atividades petroleiras, e isso ocorre de muitas maneiras. Há um sistema 

específico de impostos para o setor petroleiro, o que leva em conta o lucro muito maior 

nesse setor devido à exploração de um recurso natural muito importante. Além de uma 

taxação comum de 28% a todas as empresas, há um adicional de 50% em cima dos 

lucros, além das taxas por emissão de carbono e impostos territoriais. Há estímulos a 
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novas empresas entrarem e explorarem campos não tão rentáveis através da renúncia 

fiscal por parte do governo.  

A segunda fonte de renda norueguesa vem do State’s Direct Financial Interest 

(Departamento de Financiamento Direto para Áreas de Interesse, em tradução livre), que 

tem uma participação passiva em todos os projetos ativos, além de dois terços da 

empresa norueguesa de petróleo, a Statoil. 

Segundo Hunter (2014), a participação direta junto com a regulamentação 

permite ao governo norueguês ser o regente do desenvolvimento das atividades 

petrolíferas, permitindo que as ações tomadas sempre visem as escolhas do Estado. 

O governo norueguês usou sua participação na Statoil para ganhar 

conhecimento. Para isso, cedeu a ela privilégios nos seus primeiros anos, como a 

obrigação de participação de 50% em todas as licenças a partir da 3ª rodada de 

licenciamento de campos, declaração de interesse por campos exploratórios, além da 

opção de crescer sua participação durante a exploração se o petróleo fosse achado. Já 

em 1984, tem-se uma redução da dominância da Statoil em prol de um mercado mais 

livre. 

O sistema de impostos funciona bem, segundo Hunter (2014), devido 

principalmente aos incentivos governamentais para a otimização da produção de óleo e 

gás e seus lucros, mitigando riscos.  

O dinheiro advindo do petróleo sempre foi tomado com responsabilidade pelo 

governo norueguês, o que, por consequência, comutou na criação do Fundo de Pensão 

em 1990, que reserva todos os rendimentos para o governo vindos do petróleo. Esse 

fundo é integrado ao orçamento do governo, mas somente para que, em caso de um 

déficit orçamentário, seja, contabilmente deduzido do fundo.  A ideia desse atrelamento 

é evitar que os governantes “finjam” que estão guardando dinheiro do fundo, enquanto 

ao mesmo tempo emprestam dinheiro para atividades comuns ao orçamento 

governamental. A utilização do dinheiro do fundo, deve vir da aprovação do parlamento 

para atividades prioritárias no orçamento proposto pelo executivo. 

A lei que criou o Fundo de Pensão deixou claro que a riqueza produzida por ele 

deveria ser investida em aplicações estrangeiras. A ideia por trás disso é, prover o 

recebimento de moeda estrangeira através do lucro dessas aplicações e evitar o 
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crescimento dos bens na Noruega, o que poderia causar um aumento do custo de vida 

norueguês. O fundo é administrado pelo Banco Central Norueguês e deve ter uma 

carteira de investimentos variadas, tanto em ações quanto em aplicações de rendimentos 

fixos, priorizando investimentos em países europeus, pela curta distância. Historicamente 

o fundo teve retorno anual de 3,25 %.  

O “dono” do Fundo de Pensão é o parlamento, portanto é este órgão deve decidir 

sua utilização e como ele deve ser administrado e o dinheiro utilizado. Relatórios, 

comissões e estatísticas são utilizadas e divulgadas, tornando o fundo o mais 

transparente possível. A quantidade a ser gasta do dinheiro advindo do petróleo deve ser 

igual a expectativa de retorno real do Fundo de Pensão para aquele ano. O mecanismo 

de criação de um fundo para o dinheiro de petróleo permite que, o rendimento volátil dos 

recursos naturais se torne um fundo estável e que pode suplementar o orçamento 

governamental.  A ideia, então, é tornar o estado não dependente do petróleo, mas que 

possa se utilizar do rendimento do fundo como suplemento do orçamento deficitário não-

dependente do petróleo. Outro fator importante, é que os gastos com os rendimentos do 

petróleo sejam maiores conforme o fundo for maior. Como o fundo é majoritariamente 

usado para cobrir o déficit orçamentário, em anos aonde o recolhimento de impostos foi 

alto, a utilização do lucro do fundo de pensão foi bem menor que em anos de crise, o que 

permite uma folga ao fundo e ao governo, dependendo da situação econômica do país. 
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5 PIB NORUEGUÊS  

 

O PIB de um país se refere a todos os produtos e serviços produzidos por ele, 

ao longo de um ano, é o que define o Banco Mundial. O PIB é um dos fatores mais 

utilizados para a medição da atividade econômica de um país. 

O PIB se apresenta como PIB Real ou PIB Nominal, o primeiro utiliza o cálculo 

do que foi produzido e comercializado com os valores correntes, enquanto o PIB Real 

utiliza fatores de correção da inflação para o calcular. 

O PIB pode ser calculado sob três perspectivas, a da despesa, a da oferta e a do 

rendimento. O primeiro é calculado a partir das despesas efetuadas pelos mais diversos 

agentes da economia para a utilização final, o que inclui as despesas do governo, dos 

núcleos familiares e das empresas em investimentos. 

O segundo, oferta, é calculado a partir do valor gerado pelas empresas que 

operam na economia e por último, rendimento, O PIB se calcula pelos rendimentos dos 

mais diversos fatores produtivos e o trabalho realizado. 

Segundo a Central Intelligence Agency (CIA), em seu portal, a Noruega tem uma 

economia estável com um setor privado pujante com uma grande rede de segurança 

social, tendo recusado a União Europeia em 1994. 

Sua economia extrativista tem muito a ver com sua abundancia de peixes, óleo 

e gás e energia hidroelétrica, tendo o setor de petróleo responsável por 9% dos 

empregos, 13% da fonte do governo e 37% das exportações, mesmo que sua produção 

de petróleo seja menos do que 50% da produção do ano 2000. A Noruega ainda é um 

dos maiores exportadores de petróleo do mundo, ainda que entre os anos 2001 e 2013 

houvesse uma redução da produção de petróleo, mas, desde então, há um aumento 

gradativo e vagaroso da produção de petróleo. 

Como histórico do PIB Norueguês, observamos um crescimento sólido entre os 

períodos de 2004 a 2007, mas uma queda muito acentuada em 2008, uma contração em 

2009, com crescimentos modestos depois de 2010. Com a crise dos preços de petróleo 

a partir de 2015, os crescimentos ficaram mais vagarosos, gerando crescimento do 

desemprego e desvalorização da coroa norueguesa.  
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O Produto Interno Bruto Norueguês, segundo a CIA, divide-se entre a produção 

de petróleo, representando 12% do PIB, agricultura e aquicultura de exportação, na figura 

8, vê-se a evolução nos últimos anos do PIB norueguês: 

 

Figura 8 - Evolução do PIB Norueguês 

 

Fonte: Banco Mundial (2017), com adaptações 

 

Observa-se que em 2016 houve uma diminuição do PIB em relação a 2015, ou 

seja, de 386 bilhões de dólares em 2015 para 370 bilhões de dólares em 2016. Essa 

queda vem ocorrendo desde 2013, quando houve o maior PIB já registrado na média 

histórica, que foi de 522 bilhões de dólares.  

Observa-se essa discrepância também quanto a renda per capita, que é o PIB 

dividido pela população, e é um dos principais fatores utilizados para medir o IDH. 

Observa-se isso na figura 9, onde temos um PIB per capita de 67 mil dólares/ habitante 

em 2013 e um 59 mil dólares/ habitante em 2016. 

Essa diminuição se deu, principalmente, pela queda do preço do petróleo que 

mesmo tentando se blindar, a economia norueguesa ainda sofre com as consequências 

do patamar de US$50,00 estabelecido para o barril de petróleo. 

Os investimentos na Noruega, seguiram o mesmo ritmo do PIB, foram maiores 

entre 2013 e 2014, diminuindo nos anos subsequentes, tendo o pico de 80 bilhões de 

dólares em 2014 e somando 74 bilhões de dólares em 2016. A figura 10 mostra a curva 
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de investimentos através dos anos, a partir de 1971, mostrando como o interesse pela 

indústria petrolífera aumentou com o passar dos anos e sua eficiência.  

 

Figura 9 - PIB per capita  

 

Fonte: OECD, 2017, com adaptações 

 

Figura 10 - Investimento em dólares 

 

Fonte: OECD, 2017, com adaptações 
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A figura 10, mostra os investimentos através do indicador de Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBCF), ou seja, o quanto houve de aumento dos bens de capital pelas 

empresas. 
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6 FUTURO NORUEGUÊS 

 

O futuro norueguês é, sem dúvidas, constante matéria política e econômica, tanto 

dentro do país, como fora. Com a realidade mostrando um futuro mundo sem a utilização 

do petróleo como grande fonte de energia mundial, o país, tão dependente de suas 

atividades, deve-se preocupar e planejar um futuro onde o dinheiro advindo do petróleo 

se torne menor ou mesmo nulo. 

O Jornal “The Guardian” (2017) comenta como esse tópico está influenciando as 

eleições norueguesas de 2017, analisando como a crise do petróleo entre 2014 e 2016, 

com a posterior estabilização do novo patamar muito abaixo do período citado, pode 

comprometer a economia e sociedade norueguesa, já que um quinto da mão de obra da 

indústria de óleo e gás perdeu emprego, aproximadamente 50 mil pessoas e os 

rendimentos do setor caíram 40% nesse período. 

Na década de 2010, as preocupações citadas estão em pauta, sendo 

exemplificado pelo comentário do ativista do Greenpeace Gulowsen, ainda na 

reportagem do The Guardian: 

Os compromissos do Acordo de Paris têm que estar nas nossas cabeças 

[...]e a queda vertiginosa do preço de petróleo mostrou que o nosso óleo nem 

sempre vai ser lucrativo, e pode, na verdade, se tornar um risco econômico 

depender disso. A mentalidade mudou (GULOWSEN. The Guardian. 2017. 

tradução nossa) 

O Jornal Bloomberg (2017), também comenta sobre o papel do futuro do país em 

relação a nova realidade norueguesa, mostrando a influência dos opositores a produção 

de petróleo estão tendo na eleição de 2017, com o crescimento tanto do Partido Verde 

Norueguês, que propõe o fim imediato da produção de petróleo, como de movimentos 

que acreditam na influência dos combustíveis fosseis nas mudanças climáticas sentidas 

através dos anos. Como tal, o Partido dos Trabalhadores Norueguês, apoiador histórico 

da indústria de petróleo, nas eleições de 2017 sugeriu a revisão dos sistemas de taxação 

e subsidio a indústria para exploração. 

Wiknes & Devold (2015) em sua dissertação de mestrado, tratam das projeções 

sobre o futuro norueguês desde uma perspectiva econômica. A primeira projeção se dá 

assumindo o futuro com uma economia baseada na exploração petróleo, este que, 
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segundo Wiknes & Devold (2015), perderá sua pujança com o tempo. Para se ter um 

trabalho mais preciso, os autores criaram uma Noruega sintética, com somente dois 

setores, um conceito definido por Corden (1982) apud Wiksnes & Devold (2015), que teve 

correções propostas por Steigum (1988) apud Wiknes & Devold (2015). Esse modelo se 

utiliza do conceito de um setor privado e um não negociável, visando simplificar o 

mercado e poder dar projeções mais palpáveis para o futuro. 

Através então da aplicação do seu modelo de dois setores, Wiknes & Devold 

(2015) pode concluir que haverá de alguma forma um baixo crescimento econômico 

causado pelo envelhecimento da população, e baixo potencial de crescimento nos países 

com alta produção de petróleo. Esse primeiro cenário será chamado de caso 1. 

Outros dois cenários também foram criados. Um que se abandona gradualmente 

a indústria petrolífera para as demais atividades econômicas no país, caso 2 e um 

terceiro, caso 3, onde se mescla tanto atividades no setor de petróleo quanto fora dele. 

Os três casos apresentados, as projeções foram feitas através do histórico de 

crescimento e extrapoladas até 2017 com a média de crescimento histórico, e, após, um 

crescimento do PIB per Capita de 1,64% entre 2017 e 2030 (OECD apud WIKNES & 

DEVOLD, 2015) e de 2030 a 2070, um crescimento de 1,72%.  

Na figura 11, observamos essa primeira perspectiva, a do caso 1, onde a 

definição clássica de Doença Holandesa se combina com a expertise da indústria 

petrolífera para as demais áreas, amenizando os efeitos com o ganho de produtividade. 

Já figura 12, mostra outra hipótese, o caso 2, com o abandono gradual da 

indústria de petróleo e transferência da mão de obra para os demais setores da economia 

doméstica. 

Ainda, segundo Wiknes & Devold (2015), o caso 3, chamado por ele de cenário 

diplomático, é uma combinação do caso 1 com o caso 2. Esse cenário é considerado por 

ele, o mais realístico, onde uma redução da demanda pelo setor do petróleo gera um 

ajuste da trajetória para baixo em longo-prazo, enquanto um impulso positivo é causado 

pela liberação de capital e mão de obra para as demais áreas, com o aproveitamento dos 

conceitos produtivos primeiramente desenvolvidos pelas indústrias de petróleo para as 

indústrias domésticas, gerando uma convergência entre os gráficos. A figura 13, portanto, 

demonstra essa produção analisada no caso 3. 



51 
 

Figura 11 - Projeção do PIB Norueguês no Caso 1 

 

Fonte: Wiknes & Devold (2015), com adaptações 

 

Figura 12 - Projeção do PIB Norueguês no Caso 2 

 

Fonte: Wiknes & Devold (2015), com adaptações 

 

Por essas projeções e demais percepções do mercado norueguês e dos 

economistas do país, que o The Guardian (BOZTAS, 2017) comenta que o futuro 

norueguês passa pelos startups. A economia norueguesa ainda se encontra dependente 

da indústria de óleo e gás, porém com um futuro sem combustíveis fosseis, a realidade 

deve mudar. A Noruega financia, através do Innovation Norway (programa estatal para o 
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desenvolvimento da indústria) a criação de empresas que liderarão o futuro da economia 

norueguesa.  

 

Figura 13- Projeção do PIB Norueguês no Caso 3 

 

Fonte: Wiknes & Devold (2015), com adaptações 

 

A diminuição do preço do petróleo entre 2014 e 2015, discutido nesse texto, 

causou problemas na geração de riqueza do país e também foi um alerta sobre a 

sustentabilidade da economia do país em longo-prazo, aonde se constatou a falta de 

alternativas a dependência do petróleo, portanto, desde então, a Innovation Norway 

financia indústrias de todo o tipo, que visam a utilização da tecnologia desenvolvida para 

a indústria de petróleo para a geração de tipos sustentáveis de energia. 

Como vantagens para o futuro, tem-se que a matriz energética norueguesa é a 

hidroelétrica, que mantêm 97% do fornecimento de energia ao país, porém não se 

mostram eficientes economicamente, já que as exportações norueguesas são 50% em 

petróleo e seus derivados.  

A história das hidroelétricas começa com o fim da Segunda Guerra Mundial e os 

anos 1980, quando houve grande investimento na geração de energia por elas, isso foi 

incentivado pelo relevo, com de cachoeiras no país, ou seja, condições topográficas 

propicias ao tipo de geração e ao histórico de governos sociais-democratas que, através 

do preço barato de geração de energia, estavam dispostos a subsidiar a construção de 
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hidroelétricas com o propósito de fomentar a indústria e aos consumidores finais.  Através 

de um sistema de transmissão central, a distribuição da energia permitiu que o 

desenvolvimento do país tornasse lucrativo a construção desse tipo de barragem, é o que 

afirma Karlstrøm & Ryghaug (2013). 

Após a década de 1980, houve grande discussão sobre como sustentar a 

crescente demanda por energia e a falta de regiões propicias para hidroelétricas, já que 

a maior parte já estava ocupada, também nessa época ativistas acreditavam no grande 

impacto desse tipo de construção e, portanto, fontes menores de energia começaram a 

ser cogitadas.  

Segundo Karlstrøm & Ryghaug (2013), há um paradoxo envolvendo a Noruega 

nos dias de hoje, que apesar da demanda energética estar estabilizada e ser, 

principalmente, fornecida por energia limpa, a possibilidade de transformar a Noruega em 

um grande exportador de energia renovável atraí a atenção dos partidos políticos 

noruegueses. 

Os investimentos para tal possibilidade seriam grandes e a capacidade 

norueguesa de aumentar sua produção de forma a fornecer energia ao continente é 

limitada, já que pequenas usinas hidroelétricas, usinas eólicas e solares ainda são pouco 

competitivas com as matrizes tradicionais, como usinas a carvão, gás natural e nuclear.  

Segundo Seljom & Tomasgard (2017) argumentam que as escolhas feitas pela 

Noruega e Suécia podem impactar e muito a matriz energética europeia, já que esses 

países têm 70% da capacidade hidroelétrica da Europa. Explicam também que 

programas de desligamento de usinas nucleares e a substituição da utilização do petróleo 

por outras fontes foram estabelecidos como metas aos participantes da Área Econômica 

Europeia. A produção de energia hidrelétrica na Noruega é 131.4 terawatts/hora e o 

potencial de crescimento é de 31.5 terawatss/ hora (NVE apud SELJOM & TOMAGARD, 

2017). 

Gullberg et al (2014) cita sobre o potencial energético adquirido pelas atividades 

voltadas ao petróleo para as demais áreas, como as usinas eólicas offshore 

desenvolvidas pelos Noruegueses e como a expansão da produção de energia limpa tem 

como objetivo a substituição a matriz fóssil para aquecimento, energia e transporte 

terrestre. Essa mudança vem, principalmente do acordo da Área Econômica Europeia, o 
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qual a Noruega faz parte, de aumentar a participação das energias renováveis em, pelo 

menos, 67,5 % até 2020. A Noruega deverá ser tornar a “bateria verde” da Europa, e para 

isso, utilizará toda tecnologia adquirida pelas indústrias petrolíferas. 

Segundo a revista Época e o próprio sitio da Statoil, haverá investimentos de US$ 

215 milhões em uma usina de energia solar em Quixeré, no Ceará, pela empresa Scatec, 

a qual a Statoil detém 40%. Essa usina terá capacidade de 162 megawatts, o equivalente 

ao consumo de até 160 mil residências, sendo prevista uma parceria tecnológica entre 

as empresas Scatec e Statoil para a sua construção até o final de 2018 através do projeto 

Apodi, reafirmando a diversificação dos investimentos da petrolífera em suas fontes 

renováveis, já que este é o primeiro investimento em energia solar da empresa, que 

usualmente investe fortemente na geração de energia eólica. 

Buuse & Pinkse (2012) afirmam que a diversificação dos investimentos em 

energia são consequência da pressão do mercado pela mudança da matriz energética e 

cita que os investimentos em energia solar começaram já em 1980, com a BP e que esse 

tipo de energia é complementar com as atividades de óleo e gás. 

Buuse & Pinkse (2012) argumentam que ao se separar os departamentos de óleo 

com os de energias renováveis, as indústrias estão fadadas a desistir dessa outra fonte, 

pois, como as unidades de combustível fóssil ainda são mais rentáveis, elas canibalizam 

as demais áreas, já que para a geração de energia solar, investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento são onerosos porém a energia solar se mostra muito importante em 

dois grandes nichos, como os sistemas de geração de energia solar integrados e a 

energização das zonas rurais, o que pode se tornar muito lucrativo em curto prazo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Ebling (2016) entrevistou pessoas relacionadas a indústria de petróleo da 

Noruega quanto a realidade da indústria deste país. Nesta pesquisa, os custos foram 

sugeridos como grandes desvantagens da Noruega, devido ao seu alto custo de vida, já 

que o Estado de bem-estar social é oneroso em geral. A produção de petróleo 

norueguesa está caindo desde 2001, pois advém de campos maduros com custos 

operacionais altos. 

 Segundo os entrevistados por Ebling (2016), o começo confortável da 

exploração de petróleo, em um país industrializado já na década de 1960, com uma 

indústria naval muito forte e um sistema de gestão de recursos naturais estabelecido, 

foram vantagens competitivas do surgimento da indústria petrolífera na Noruega, onde 

hoje as exportações do petróleo tem uma parte significativa na economia norueguesa.  

Mas o modelo norueguês é exportável? Muito autores se questionam isso, e 

devemos colocar que a democracia norueguesa foi estabelecida logo após sua 

independência em 1905, a sua burocracia tem um funcionamento bom e a fiscalização 

por parte da população e da mídia é grande. Apesar dos altos impostos atrelados à 

atividade, o mercado de petróleo sempre foi muito atrativo. Além do governo investir 

diretamente no setor, as regras de conteúdo local sempre permitiram que as empresas 

norueguesas participassem do setor sem se fechar à concorrência. 

A blindagem econômica do país, adquirida principalmente pelo Fundo de Pensão, 

permite que não haja ciclos de supergastos e superaquecimento da economia com o 

aumento do preço do petróleo, o que permite sua menor vulnerabilidade perante ao preço 

da commodity. 

Como os impostos foram implementados, segundo Lund (2014), permite o bom 

funcionamento do setor, mesmo muitas vezes sendo onerosos e arriscados ao estado, já 

que este investe diretamente através do SDFI11. O exemplo norueguês, por Lund (2014), 

pode se tornar aplicável em países onde a exploração por óleo comece em grande escala 

e o país seja suficientemente rico para assumir o risco ou se abrir a exploração do recurso 

gradualmente. Outro ponto onde essa empreitada pode falhar é se o investimento ou os 

                                                           
11 State Direct Financial Interest 
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impostos não forem grandes o suficiente, o que pode desestimular o mercado e gerar 

pouco retorno de uma atividade muito rentável. 

Como recomendações, Lund (2014) acredita em um sistema neutro de taxação, 

ou seja, que não desestimule o consumo, com baixos impostos inicialmente e que cresça 

com o crescimento da atividade. Mas ele mesmo argumenta que isso pode gerar reações 

adversas as empresas que atuam no mercado. Portanto, uma participação direta maior 

do governo deverá ser implementada, de forma a continuar a estimular a atividade 

econômica. 

Outros fatores importantes são a sensibilidade do Estado em estimular e estipular 

os impostos, o fornecimento de infraestrutura e a regulamentação de conteúdo local. 

Concluindo, Lund (2014) afirma que em um país com menor PIB per capita e 

riqueza, os riscos de um sistema de impostos complexo como esse, pode não ser 

benéfico. 

Economias em desenvolvimento, afirma Holden (2013), em linhas gerais, tem 

uma falta de solidez de suas instituições políticas, não têm infraestrutura suficiente e 

também não regulam seu mercado para o incentivo do desenvolvimento de uma 

economia de conhecimento, permitindo-se concluir que o modelo norueguês de utilização 

dos lucros advindos do petróleo depende muito mais da maturidade econômica e social 

do país do que de aplicação de conceitos estabelecidos por um caso bem-sucedido. 

Estes fatos, alinhados com um país que se mostrou eficiente e prestativo em suas 

elaborações e exigências de conteúdo local, que também se fez presente ativamente nas 

atividades produtoras do setor de petróleo, ajudaram a Noruega a se tornar um dos 

melhores países para se viver no mundo, estando há alguns anos como o país com maior 

IDH do mundo (ONU,2017) 

Durante o estudo da realidade norueguesa, observa-se que políticas assertivas, 

participações ativas do governo, fundos especializados em investimentos na área, além 

do caráter inovador do Fundo de Pensão, foram responsáveis pelo sucesso no 

desenvolvimento e igualdade social e de gênero. Políticos focados em uma política 

comum, independente dos partidos, foram também fator determinante na boa 

administração do recurso natural e principalmente do seu retorno financeiro.  
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Também se viu pelas projeções da economia, se não forem tomadas atitudes 

corretivas, o país perderá relevância e qualidade de vida, podendo seguir uma lógica 

clássica da Maldição dos Recursos Naturais. No mesmo capitulo, porém, observaram-se 

as tendências estratégicas do mercado, de forma a promover a mudança da economia 

para uma em que os conhecimentos adquiridos pelos mais de 45 anos de exploração de 

petróleo sejam aplicados nas mais diversas áreas.   

Os combustíveis renováveis e a geração limpa de energia estão tomando 

rapidamente o lugar que o petróleo costuma ocupar, tanto na Noruega como no resto do 

mundo, e isso mostra a necessidade do aproveitamento e desenvolvimento de uma 

indústria que reverterá seus conhecimentos para as novas tecnologias. 

Também, através desse caso de sucesso, pode-se perceber a urgência com que 

se tem de desenvolver uma indústria de petróleo, nos moldes noruegueses ou não, para 

que seu retorno financeiro seja compensável, isso quer dizer, com as mudanças que 

estão ocorrendo, os países que não seguirem modelos ou desenvolverem seus próprios 

modelos para o crescimento da indústria de óleo e gás, perderão a chance de obter um 

grande retorno financeiro que ainda se mostra possível. 

O petróleo é capaz de mudar a realidade de um país, porém sem 

responsabilidade, pode ser responsável pela sua derrocada, como podemos observar em 

2017 a Venezuela e, no exemplo clássico da Holanda, na década de 1970. 

Conclui-se, portanto, que o exemplo norueguês, guardada as devidas 

proporções, pode ser utilizado por os mais diversos países e mesmo que, cada lugar 

tenha uma realidade e uma cultura, lições de economia e desenvolvimento social podem 

ser tiradas, mesmo por um país de tamanho continental como o Brasil. 
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APÊNDICE A 

Tabela de Criação de Valor, exportações, emprego, investimento e custos de exploração (continua) 

Ano 

Produto 
Interno 
Bruto 

(MNOK) 

Valor das 
Exportações 

Número de 
Funcionários 

Investimentos 
incluindo 
custos de 

exploração 
(MNOK) 

Custos de 
exploração 

(MNOK) 

1971 12 75 - 704 ... 

1972 207 314 200 1274 ... 

1973 258 504 300 2457 ... 

1974 1056 1 089 1 000 5313 ... 

1975 4218 3 943 2400 7227 ... 

1976 6 896 7 438 3000 10421 ... 

1977 8 617 8852 4400 12621 ... 

1978 14835 15117 6900 6912 ... 

1979 23494 24788 8800 10792 ... 

1980 44285 44638 10900 11000 ... 

1981 55189 52432 13700 12262 4133 

1982 61891 57623 14600 16148 5519 

1983 73298 68082 15500 28883 5884 

1984 90092 82504 17700 34029 7491 

1985 97347 90098 19900 32730 7830 

1986 59988 57239 20200 33302 6654 

1987 59574 58301 20100 34247 4951 

1988 49966 51720 21000 29522 4151 

1989 76768 76681 21100 31777 5008 

1990 95400 92451 21600 31976 5137 

1991 101346 101015 22100 42634 8137 

1992 102578 101187 23500 49196 7680 

1993 107542 108463 25200 57168 5433 

1994 112623 113099 25400 54189 5011 

1995 120198 121169 24400 47890 4647 

1996 165444 167200 24800 47158 5456 



 

Tabela de Criação de Valor, exportações, emprego, investimento e custos de exploração (conclusão) 

 

1997 180594 177825 27100 61774 8300 

1998 129098 128807 27800 78683 7557 

1999 176591 173428 27600 70041 4992 

2000 340640 326658 26500 55406 5272 

2001 325333 322291 30000 56548 6815 

2002 283462 283343 33000 53398 4476 

2003 295356 291220 32700 63597 4134 

2004 361262 347926 32600 71285 4010 

2005 465341 439881 34600 88256 7537 

2006 548837 511354 36400 95447 11728 

2007 516218 490930 38900 108252 17929 

2008 669223 635026 40300 122237 24411 

2009 505008 477937 42300 134399 27889 

2010 537773 496358 43300 126604 25493 

2011 634138 568428 55700 147680 32960 

2012 669813 610796 60500 173482 32829 

2013 652333 581265 64300 211883 39546 

2014 607069 551366 65100 214310 40716 

2015 497084 445209 59900 190095 34451 

2016 

 
399723 373375 53200 184902 23396 

Fonte: Central Statiscal Office apud Ryggvik (2013), com adaptações 

  



 

ANEXO A 

Capítulos 3 e 4 do The Petroleum Act em inglês 

Chapter 3 

Production licence etc. 

  

Section 3-1 

Opening of new areas 

Prior to the opening of new areas with a view to granting production licences, an 

evaluation shall be undertaken of the various interests involved in the relevant area.  In 

this evaluation, an assessment shall be made of the impact of the petroleum activities on 

trade, industry and the environment, and of possible risks of pollution, as well as the 

economic and social effects that may be a result of the petroleum activities. 

The opening of new areas is a matter which shall be put before local public 

authorities, central trade and industry associations and other organisations which may be 

presumed to have a particular interest in the matter. 

Furthermore it shall be made known through public announcement which areas 

are planned to be opened for petroleum activities, and the nature and extent of the 

activities in question. Interested parties shall be given a period of time of no less than 3 

months to present their views.                     

The Ministry decides on the administrative procedure to be followed in each 

individual case. 

  

Section 3-2 

Division of the continental shelf 

Offshore areas inside the outer boundary of the continental shelf are divided into 

blocks of 15 latitude minutes and 20 longitude minutes in size, unless adjacent land areas, 

common boundaries with the continental shelf of  other states, or other circumstances 

warrant otherwise.          

  

 

 



 

Section 3-3 

Production licence 

The King in Council may, on conditions to be further stipulated, grant production 

licence.  A production licence may cover one or several blocks or parts of blocks. 

Production licence may be granted to a body corporate established in conformity 

with Norwegian legislation and registered in the Norwegian Register of Business 

Enterprises, insofar as other requirements are not applicable pursuant to international 

agreements. Production licence may also be granted to a physical person domiciled in a 

state of the European Economic Area (EEA). 

A production licence entails an exclusive right to exploration, exploration drilling 

and production of petroleum deposits in areas covered by the licence.  The licensee 

becomes the owner of the petroleum which is produced. 

The King may stipulate as a condition for granting a production licence that the 

licensees shall enter into agreements with specified contents with one another. 

  

Section 3-4 

Agreements with a view to applying for a production licence 

Co-operation agreements entered into with a view to applying for a production 

licence shall be submitted to the Ministry. The Ministry may require alterations to be made 

in such agreements. 

  

Section 3-5 

Announcement and granting of a licence 

Prior to the granting of a production licence, the Ministry shall, as a rule, announce 

the area for which applications for production licences may be submitted. 

The announcement shall be published through notification in The Norwegian 

Gazette (Norsk Lysingsblad) and the Official Journal of the European Communities.  The 

notification shall stipulate a time limit for the filing of applications of not less than 90 days, 

and it shall contain such information as decided by the Ministry. 



 

The granting of a production licence shall be done on the basis of factual and 

objective criteria, and the requirements and conditions stated in the notification.  The King 

is not obliged to grant any production licence on the basis of the applications received. 

The King may grant production licences without announcement.  Prior to such 

granting of a production licence, the licensees of production licences in all adjacent areas 

shall be given the opportunity to apply for a production licence for the area in 

question.  Notification shall be published in The Norwegian Gazette (Norsk Lysingsblad) 

and the Official Journal of the European Communities indicating the blocks which are 

affected. 

Further regulations about the content of an application for production licence, and 

about the payment of application fees, are issued by the King. 

  

Section 3-6 

State participation 

The King may decide that the Norwegian State shall participate in petroleum 

activities according to this Act. 

  

Section 3-7 

Operator 

When granting a production licence, the Ministry shall appoint or approve an 

operator. 

Change of operator must be approved by the Ministry. When warranted for 

particular reasons, the Ministry may undertake the change of operator. 

If the Ministry appoints or approves an operator who is not a licensee according 

to the production licence, the provisions concerning the obligations of the licensee 

established in or pursuant to this Act shall apply correspondingly to the operator unless 

otherwise specifically provided. Notwithstanding the above, an operator who is not a 

licensee according to the production licence shall not be responsible under Section 5-4 

second paragraph. 

This provision shall apply correspondingly to specific licence to install and to 

operate facilities according to Section 4-3. 



 

Section 3-8 

Work obligation 

The King may impose on the licensee a specific work obligation for the area 

covered by the production licence. 

  

Section 3-9 

The duration of a production licence etc. 

The production licence shall be granted for up to 10 years. If the production 

licence is granted for a shorter period of time, the Ministry may subsequently extend the 

licence period within the 10 years limit. 

A licensee who has fulfilled the work commitment according to Section 3-8 and 

the conditions otherwise applicable to the individual production licence, may demand that 

the licence shall be extended after the expiry of the period stipulated pursuant to the first 

paragraph. The extension period shall be stipulated in the individual production licence, 

and shall as a general rule be up to 30 years, but may in specific cases be up to 50 years. 

When granting a licence, the King shall stipulate what part of the area covered by 

the production licence the licensee may demand an extension for pursuant to the second 

paragraph. The Ministry may on application consent to the licensee keeping more than 

the area stipulated when the licence is granted according to this provision. 

The King may issue regulations relating to delimitation of the areas to be 

relinquished according to the third paragraph. 

The Ministry may, on application from the licensee and when particular reasons 

so warrant, extend the production licence in excess of the extension according to the 

second paragraph. Application for extension must have been submitted no later than 5 

years prior to the expiry of the production licence, unless otherwise approved or decided 

by the Ministry. The Ministry stipulates the conditions for such particular extension. 

  

 

 

 

 



 

Section 3-10 

Dividing the area of a production licence 

The Ministry may on application from a licensee approve that part of the area 

covered by the production licence is partitioned off and issue a separate production 

licence for the area partitioned off. 

The King may issue regulations relating to delimitation of the area partitioned off. 

 

Section 3-11 

Right for others to exploration 

The Ministry may, in specific cases, grant to someone other than the licensee the 

right to carry out exploration in an area covered by a production licence.  The Ministry 

shall determine the kind of exploration that may be carried out and the duration of the 

activities. 

  

Section 3-12 

Right for others to place facilities etc. 

A licensee cannot oppose the laying of pipelines, cables or wires of various kinds, 

or the placing of other facilities on, in or above the area covered by the production licence. 

Such facilities must not cause unreasonable inconvenience to the licensee. 

The provisions of the first paragraph shall apply correspondingly to any surveys 

concerning routing or the subsoil, and which are necessary prior to such placement. 

  

Section 3-13 

Natural resources other than petroleum resources etc. 

A production licence does not preclude the granting to others than the licensee of 

rights to undertake exploration for and production of natural resources other than 

petroleum resources, provided it does not cause unreasonable inconvenience to the 

petroleum activities conducted by a licensee pursuant to the production licence.  The 

same applies to scientific research. 

If there has been any discovery of natural resources other than petroleum 

resources in an area covered by a production licence, and if continued activities cannot 



 

take place without causing unreasonable inconvenience to the petroleum activities 

conducted by the licensee pursuant to the production licence,  the King shall decide which 

of the activities shall be postponed, and, if applicable, to what extent.  In so deciding, 

account shall be taken of the nature of the discovery made, investments undertaken, 

the stage the activities have reached, the duration and extent of the activities and 

their economic and social impact etc., seen in relation to the activities conducted pursuant 

to the production licence. 

Anyone subject to postponement of his activities may require extension of the 

licence for a period of time corresponding to the postponement.  If the postponement only 

applies to a limited part of the activities which may be conducted pursuant to the licence, 

the Ministry may stipulate a shorter period for the extension, decide that extension shall 

not be granted or that extension shall only be granted for part of the area to which the 

licence applies. 

If the postponement has the effect that the work obligation imposed according to 

Section 3-8 cannot be accomplished within the stipulated time limit, the time limit shall be 

extended to the extent necessary. 

If’ the petroleum activities are postponed, the area fee for the extension period 

shall be waived or reduced according to the discretionary judgement of the Ministry.  Fees 

which have been paid in advance shall not be refunded. 

If the postponement according to the second paragraph must be assumed to be 

of particularly long duration, the relevant licence may instead be revoked. 

The King may decide that the party authorised to maintain his activities shall 

wholly or partly refund to the party that has to postpone or curtail his activities the costs 

incurred and, to a reasonable extent, cover other losses. 

  

Section 3-14 

Relinquishment of areas 

The licensee may during the period mentioned in Section 3-9, first paragraph, with 

3 months notice, relinquish parts of the area covered by the production licence. Thereafter, 

relinquishment of parts of the area may take place at the end of each calendar year, 

provided notice of such relinquishment has been given at least 3 months in advance. The 



 

Ministry may require the obligations stipulated according to the production licence and the 

conditions on which it has been granted to be fulfilled prior to relinquishment. 

The King may issue regulations relating to delimitation of relinquished areas. 

  

Section 3-15 

Surrender of a production licence 

The licensee may during the period mentioned in Section 3-9, first paragraph, with 

3 months notice, surrender a production licence in its entirety. Thereafter, surrender may 

take place at the end of each calendar year, provided notice of such surrender has been 

given at least 3 months in advance. The Ministry may require the obligations stipulated 

according to the production licence and the conditions on which it has been granted to be 

fulfilled prior to surrender. 

  

Chapter 4 

Production etc. of petroleum 

  

Section 4-1 

Prudent production 

Production of petroleum shall take place in such a manner that as much as 

possible of the petroleum in place in each individual petroleum deposit, or in several 

deposits in combination, will be produced. The production shall take place in accordance 

with prudent technical and sound economic principles and in such a manner that waste of 

petroleum or reservoir energy is avoided. The licensee shall carry out continuous 

evaluation of production strategy and technical solutions and shall take the necessary 

measures in order to achieve this. 

  

 

 

 

Section 4-2 

Plan for development and operation of petroleum deposits 



 

If a licensee decides to develop a petroleum deposit, the licensee shall submit to 

the Ministry for approval a plan for development and operation of the petroleum deposit. 

The plan shall contain an account of economic aspects, resource aspects, 

technical, safety related, commercial and environmental aspects, as well as information 

as to how a facility may be decommissioned and disposed of when the petroleum activities 

have ceased. The plan shall also comprise information on facilities for transportation or 

utilisation comprised by Section 4-3. In the event that a facility is to be placed on the 

territory, the plan shall in addition provide information about what applications for licences 

etc. have been submitted according to other applicable legislation. 

The Ministry may, when particular reasons so warrant, require the licensee to 

produce a detailed account of the impact on the environment, possible risks of pollution 

and the impact on other affected activities, in respect of a larger defined area. 

If the development is planned in two or more stages, the plan shall, to the extent 

possible, comprise the total development. The Ministry may limit the approval to apply to 

individual stages. 

Substantial contractual obligations must not be undertaken, nor construction work 

be started, until the plan for development and operation has been approved, unless by 

consent from the Ministry. 

The Ministry may on application from a licensee waive the requirement to submit 

a plan for development and operation. 

The Ministry shall be notified of and shall approve any significant deviation or 

alteration of the terms and preconditions on which a plan has been submitted or approved 

and any significant alteration of facilities. The Ministry may require a new or amended plan 

to be submitted for approval. 

  

Section 4-3 

Specific licence to install and to operate facilities 

The Ministry may on specified conditions grant a specific licence to install and to 

operate facilities when right to install and to operate does not follow from an approved 

plan for development and operation pursuant to Section 4-2. 



 

Application shall be submitted containing plan for the construction, placing, 

operation and use of facilities as mentioned in the first paragraph, including shipment 

facilities, pipelines, liquefaction facilities, facilities for generation and transmission of 

electric power and other facilities for transportation or utilisation of petroleum. 

Licence may be granted for a fixed period of time, and may on application from 

the licensee be extended by the Ministry. 

The provisions of Section 4-2, with the exception of the first and fifth paragraphs, 

shall apply correspondingly unless otherwise decided by the Ministry. 

  

Section 4-4 

Stipulation of production schedule etc. 

The Ministry shall, prior to or concurrently with approval pursuant to Section 4-2 

or a licence being granted pursuant to Section 4-3, approve the production schedule. A 

production schedule other than that which follows from Section 4-1 may be stipulated if 

warranted by resource management considerations or other significant social 

considerations. 

Burning of petroleum in excess of the quantities needed for normal operational 

safety shall not be allowed unless approved by the Ministry. 

Upon application from the licensee, the Ministry shall stipulate, for fixed periods 

of time, the quantity which may be produced, injected or cold vented at all times. An 

application shall be submitted at such times and shall have such contents as decided by 

the Ministry. The Ministry shall base this stipulation on the production schedule on which 

the development plan is based, unless new information on the deposit or other 

circumstances warrant otherwise. 

When so required due to important interests of society, the King in Council may, 

for an individual petroleum deposit or several petroleum deposits, stipulate other 

production schedules than those stipulated or approved pursuant to the first and third 

paragraph, and may in this connection order improved recovery. If the decision according 

to this paragraph is to the effect that production shall be reduced in relation to the 

production schedule stipulated or approved, the Ministry shall endeavour to apportion to 

a reasonable extent the reduction proportionately between the relevant petroleum 



 

deposits. In the event of such apportionment, special considerations shall be given to 

long-term agreements for the supply of gas and to petroleum deposits which in part are 

situated on the continental shelf of another state. 

Upon application from the licensee, the Ministry may approve test production of a 

petroleum deposit. Duration, quantity and other conditions for such test production shall 

be decided by the Ministry. 

The Ministry may require the licensee to produce a report on field related matters, 

including alternative schemes for production and, if applicable, injection, and the total 

recovery factor for various production schedules. 

 

Section 4-5 

Postponement of exploration drilling and development 

The Ministry may decide that exploration drilling or development of a deposit shall 

be postponed. 

The provisions relating to extension of the licence, extension of the time limit set 

for implementing the work obligation and payment of area fee during the extension period 

in Section 3-13 third, fourth and fifth paragraphs shall apply accordingly. 

  

Section 4-6 

Preparation, commencement and continuation of production 

The Ministry may make a decision to require preparation, commencement or 

continuation of production, and hereunder, that on-going production shall be continued or 

increased, when this is economically beneficial to society, when necessary to develop an 

efficient transportation system or to ensure efficient utilisation of facilities comprised by 

Sections 4-2 and 4-3. Such decision may also be made if it is efficient for reservoir 

engineering reasons, or when it is desirable that two or more petroleum deposits are 

produced in conjunction with each other, or when warranted by other significant social 

reasons. 

If the decision according to the first paragraph is to the effect that production shall 

be prepared or commenced, the licensee shall be given a period of two years to present 

a plan according to Section 4-2 and a progress schedule. If the decision is to the effect 



 

that production shall be continued, the licensee shall be given a period of no less than 6 

months to present a plan for implementation. 

If the plan according to the second paragraph is not submitted prior to expiry of 

the time limit, or if the licensee informs the Ministry that he will not prepare, commence or 

continue production of the deposit, or if the licensee without plausible reason and in spite 

of order to such effect fails to take the necessary steps to implement the plan, the Ministry 

may initiate measures to commence or continue production, and in this connection revoke 

the production licence or parts of the area of the production licence to the extent this is 

considered necessary to achieve efficient production. The same shall apply if the licensee 

presents a plan which the Ministry does not consider to be satisfactory, provided that the 

licensee shall nevertheless be given a period of at least 6 months to present an amended 

plan. 

If the production licence is revoked pursuant to the third paragraph, the licensee’s 

costs for exploration and exploration drilling in connection with the deposit in question 

shall be reimbursed by the State. 

  

Section 4-7  

Joint petroleum activities 

If a petroleum deposit extends over more than one block with different licensees, 

or onto the continental shelf of another state, efforts shall be made to reach agreement 

on the most efficient co-ordination of petroleum activities in connection with the petroleum 

deposit as well as on the apportionment of the petroleum deposit. This shall apply similarly 

when, in the case of several petroleum deposits, joint petroleum activities would obviously 

be more efficient. 

Agreements on joint exploration drilling shall be submitted to the Ministry. 

Agreements on joint production, transportation, utilisation and cessation of petroleum 

activities shall be submitted to the Ministry for approval. If consensus on such agreements 

is not reached within reasonable time, the Ministry may determine how such joint 

petroleum activities shall be conducted, including the apportionment of the deposit. 

 

 



 

Section 4-8 

Use of facilities by others 

The Ministry may decide that facilities comprised by Sections 4-2 and 4-3, and 

which are owned or used by a licensee, may be used by others, if so warranted by 

considerations for efficient operation or for the benefit of society, and the Ministry deems 

that such use would not constitute any unreasonable detriment of the licensee’s own 

requirements or those of someone who has already been assured the right of use. 

Nevertheless, natural gas undertakings and eligible customers domiciled in an EEA State 

shall have a right of access to upstream pipeline networks, including facilities supplying 

technical services incidental to such access. The Ministry stipulates further rules in the 

form of regulations and may impose conditions and issue orders relating to such access 

in the individual case. 

Any agreement on the use of facilities comprised by Sections 4-2 and 4-3 shall 

be submitted to the Ministry for approval unless otherwise decided by the Ministry. The 

Ministry may on approving an agreement according to the first sentence, or in the event 

that no such agreement is reached within a reasonable period of time, as well as in the 

case of an order according to the first paragraph, stipulate tariffs and other conditions or 

subsequently alter the conditions that have been agreed, approved or stipulated, in order 

to ensure that implementation of projects is carried out with due regard to considerations 

relating to resource management and providing the owner of the facility with a reasonable 

profit taking into account, among other things, investments and risks. 

The Ministry may, on conditions equivalent to the conditions set out in the first 

paragraph first sentence, decide that facilities may be used by others in connection with 

treatment, transportation and storage of CO2. The second paragraph shall apply 

accordingly. 

  

 

 

 

 

 



 

Section 4-9 

Extended operator responsibility for the overall operation of upstream pipeline 

network etc.  

The Ministry may appoint someone to assume extended operator responsibility 

for the overall operation of upstream pipeline network and associated facilities, including 

undertake change of operator when warranted for particular reasons. 

The overall operation of upstream pipeline network and associated facilities shall 

be carried out in accordance with prudent technical and sound economic principles. 

Whoever has the extended operator responsibility as mentioned in the first paragraph, 

shall act in a neutral and non-discriminatory manner. 

The King may issue further rules relating to the responsibility as mentioned in the 

first and second paragraphs, including deciding that whoever has been assigned to 

assume this responsibility, shall also make decisions in respect of access to upstream 

pipeline network, and may order owners and users of upstream pipeline network and 

associated facilities and licensees of production licences where petroleum is produced, to 

adapt their activities. Such order might be given to ensure prudent resource management 

and efficient operation of the of upstream pipeline network in question. 

The King may decide that the Act of 10 February 1967 pertaining to procedures 

regarding public administration shall not be applicable to the party assigned a specific 

responsibility as operator in accordance with the first paragraph. 

  

Section 4-10 

Area fee, production fee etc. 

The licensee shall pay a fee for a production licence, after expiry of the period 

stipulated pursuant to Section 3-9 first paragraph first sentence, calculated per square 

kilometre (area fee). 

 The licensee shall furthermore pay a fee calculated on the basis of the quantity 

and value of petroleum produced at the shipment point of the production area (production 

fee). With regard to petroleum which is injected, exchanged or stored prior to being 

delivered to be taken ashore or used for consumption, the production fee shall be 

calculated on the basis of the quantity and value of the petroleum at the shipment point 



 

for the original production area at the time when the petroleum according to contract is 

delivered to be taken ashore or used for consumption. Nevertheless, production fee shall 

not be paid for petroleum produced from deposits where the development plan is 

approved or where the requirement to submit a plan for development and operation is 

waived after 1 January 1986. 

When granting a production licence, a non-recurring fee (cash bonus) may be 

levied and there may be stipulated a fee which shall be calculated on the basis of 

production volume (production bonus). 

The Ministry may with 6 months’ notice decide that the production fee shall be 

paid wholly or partly in the form of produced petroleum. The Ministry may in such cases 

require the licensee to make sure that such petroleum is transported, processed, stored 

and made available at prices, priority and other conditions which are no less favourable 

than the terms applicable to the licensee’s own petroleum from the relevant production 

area. The Ministry may, with 6 months’ notice, decide that the fee shall again be paid in 

cash. 

Petroleum which the State is entitled to receive as production fee, and the State’s 

right to transportation, processing and storage of such petroleum may be transferred to 

others. Such transfer shall relieve the State of future obligations. 

The King may issue regulations relating to the size of the fees and bonuses 

mentioned in first, second and third paragraphs and on the method of calculation, 

including provisions on stipulation of the value which shall form the basis for the 

calculation, on metering of the petroleum e.g. for fiscal purposes, and on information which 

the licensee shall provide about the production. The King may determine that the fees 

mentioned in the first and second paragraphs shall not be paid wholly or partly, or that the 

duty to pay such fees shall be postponed. 

Claims for fees with accrued interest and charges are grounds for enforcement of 

distraint. 

  

Section 4-11 

Landing of petroleum 

The King decides where and in which way landing of petroleum shall take place. 



 

  

 

 

Section 4-12  

Supplies to cover national requirements      

The King may decide that the licensee shall make deliveries from his production 

to cover national requirements, and provide transportation to Norway. The King may 

further decide to whom such petroleum shall be delivered. 

A price shall be paid for the petroleum delivered, which shall be determined in the 

same way as the price which forms the basis for calculation of the production fee, with the 

addition of transportation costs. For the transportation, Section 4-10, fourth paragraph, 

shall apply correspondingly. If agreement is not reached on the further terms of delivery, 

they shall be determined by the Ministry. 

  

Section 4-13 

Supplies in the event of war, threat of war etc. 

In the event of war, threat of war or other extraordinary crisis, the King may decide 

that a licensee shall place petroleum at the disposal of Norwegian authorities. 

The provisions of Section 4-12, second paragraph, shall apply correspondingly 

unless the particular situation warrants otherwise. In such a situation, the King shall with 

binding effect determine the price. 

 


