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Brasil
– mer enn samba og karneval

Brasil er verdens femte største land, både i areal og folketall. I de senere årene har landet hatt en sterk økonomisk
vekst og er i dag verdens sjuende største økonomi. Dette
gir store muligheter for norske bedrifter!

L

andet er et stort og levende demokrati med en aktiv sosial utjevningspolitikk. Millioner av mennesker
er hjulpet ut av fattigdom, men sosiale og økonomiske ulikheter er fortsatt en stor utfordring. Brasil
tilhører i dag gruppen av innflytelsesrike, globale aktører
som setter sitt tydelige preg på den internasjonale dagsordenen. Brasil og Norge har et godt forhold, basert på
lange tradisjoner. Vi har vært handelspartnere i mer enn
170 år, helt siden den første norske skuta la til kai i Rio

de Janeiro med klippfisk om bord og vendte tilbake til
Norge lastet med sukker og kaffe. Selv i dag utgjør klippfisk
en fjerdedel av norsk vareeksport til Brasil, mens kaffe står
for en viktig andel av norsk vareimport. Etter EU og USA er
Brasil Norges største marked for eksport av tjenester!
Handelen vokser, og i dag er det norske investeringer og
etableringer i Brasil som preger forholdet. Vi spør Paulo
Guimaraes, ministerråd ved Den brasilianske ambassaden i
Oslo om hvordan han vurderer de fremtidige mulighetene.
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S

ommeren nærmer seg. Vi får håpe den blir bedre enn i
fjor! Mange av mine utenlandske venner kaller den norske sommeren for en grønn vinter, og det kan vel noen
ganger være en god beskrivelse.
Mercur denne gangen tar for seg Brasil – et land der man
trenger mye kunnskap og gode kontakter for å lykkes. Kulturkunnskap er i det hele tatt ekstremt viktig når man skal inn i et
nytt marked. Om det så bare er over grensen til Sverige. Petter
Stordalen åpnet Clarion Hotel Post i Gøteborg nylig. Før åpningen var jeg på et møte i Gøteborg der Petter bl.a. illustrerte en
forskjell mellom nordmenn
og svensker. Han viftet med
armene og sa at i Sverige
har man mange og lange
“sammantræden” eller
møter før beslutninger
blir tatt. Petter sa at han
er utålmodig og blir litt
frustrert over den endeløse svenske møtekulturen,
men han erkjenner at den
nok kan være nødvendig!
Svenskene, sa Petter – og
holdt sammen armene og
fingrene og pekte fremover
– tar med alle parters
synspunkter for så å fatte gjennomdiskuterte helhetsbeslutninger.
Deretter er alle på samme laget og går fremover. Mens i Norge
går man raskere frem og fatter beslutninger som ikke alltid er
like helhetlige og basert på konsensus. Resultatet er at man går
ut av møterommet når beslutningen er tatt, men sier samtidig til
seg selv at jeg gjør det på min måte.
Nordmenn er ikke like lojale til felles beslutninger, og det
skaper ofte utfordringer i svensk-norsk samarbeid. Poenget hans
er at det er viktig å gjøre hjemmeleksen, ikke minst om kulturforskjeller, for de er større enn du tror og må ikke undervurderes.
Mange norske firmaer gjør dessverre ikke gode nok forberedelser når de skal inn på et så nærliggende marked som Sverige.
Brasil derimot ligger langt unna både i språk og kultur, og vi
forstår at vi må gjøre hjemmeleksa før vi går inn i det markedet.
Jeg vil anbefale deg å bli medlem av Norsk-Brasiliansk Handelskammer – der finner du medlemmer med erfaring og kompetanse som kan gi deg gode råd! Det finnes over 20 såkalte
bilaterale handelskamre i Oslo, som er vel verd å ta kontakt med
før du eventuelt går videre med dine planer. Handelskamrene har
gjennom sitt verdensomspennende nettverk på over 12.000
handelskammer i over 140 land en unik mulighet for deg å få
gode kontakter verden over! Bare snakk med oss, så hjelper vi
deg å komme i kontakt! Vi håper også å se deg på vår store
sommerfest i hagen hos First House, et av våre medlemmer den
7 juni. Invitasjonen sendes ut snart! God sommer og godt salg!


- Brasil er ett av de mest lovende markeder
for norsk næringsliv. Spesielt innen olje- og
gass-sektoren, men også innen energi og skipsbygging er potensialet enormt, sier Guimaraes.
– Store petroleumsfunn på brasiliansk sokkel
styrker samarbeidet. Partnerskapet mellom
Petrobas og Statoil legger rammer for langsiktige investeringer i utvinning av olje og gass på
store havdyp. Statoil er hovedoperatør på Pelegrino-feltet, som i dag er verdens største felt
for råolje, sier ministerråden, og dette gir store
muligheter for petroleumsrettet leverandørindustri i Norge. Videre har Garantiinstituttet
for Eksportkreditt (GIEK) undertegnet en avtale med Petrobas om garantier for finansiering
av norske eksportleveranser til selskapet til en
verdi av 1 milliard USD.
Etter EU og USA er Brasil det landet der
Norge har størst utenlandsinvesteringer. I
2010 var Norge den sjuende største utenlandske investoren i Brasil, og mye av årsaken er
investeringer gjennom Statens Pensjonsfond.
Ifølge Paulo Guimaraes er ca. 130 norske bedrifter aktive i Brasil, og av disse er 2/3 etablert
i landet. Sjøfartssektoren er også aktiv, og mer
enn 1300 norskeide skip anløper brasilianske
havner årlig. Og norske bedrifter undertegnet
kontrakter til en verdi av 13 milliarder NOK i
2010. Men potensialet i samarbeidet er fortsatt betydelig. Ikke bare innen olje/gass, men
også innen maritim sektor, fornybar energi, miljøteknologi, metallurgisk industri og fiske- og
havbruksnæringen. Mulighetene er store for
norske bedrifter – grip sjansen i et spennende
marked med en lysende fremtid!

Paulo Guimaraes, Ministerråd ved Brasils
ambassade i Oslo.

Tips oss!
Vi ønsker svært gjerne tips til Mercur.
Ta kontakt med Eva Hestnes på
Tlf.: 22 12 94 06 eller
eva.hestnes@chamber.no
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Foto: Yara International ASA

Jordbruksgiganten
i regnskoglandet
Egil Hogna i Yara mener nordmenn har mer
tillit til systemet enn hva brasilianerne har.

G

jødselgiganten Yara er tungt inne i Brasil. Egil Hogna,
konserndirektør for Downstream i Yara, forteller at
Brasil har og vil fortsatt ha stor betydning for dem.
- Yara har to hovedområder, plantenæring eller gjødsel med
løsninger for produktivt bærekraftig landbruk, samt industrielle produkter. Her er våre miljøprodukter de som vokser
raskest, forteller Hogna.
største og raskest voksende jordbruksland
er Brasil et veldig viktig marked for Yara. Vi er ledende både i
Europa og USA på NOx-rensning fra tunge dieselkjøretøy og
ser også at dette markedet er voksende i Brasil. Hogna påpeker at Brasil aktivt ønsker å bygge en sterk industri.
- Noen brasilianske produsenter er blitt verdensledende.
Men for de fleste bedriftene er det en stor utfordring å skaffe
kvalifisert arbeidskraft, fra fabrikkgulvet til direktørnivå. Utdannelsen er mangelfull, og produksjon og eksport av råvarer
dominerer industrien. Samtidig skaper dette muligheter for
de som makter å bygge intern kunnskap og solide bedriftskulturer, og her mener vi Yara, med en sterk merkevare og
en lang og stolt tradisjon, har et fortrinn.
Det brasilianske markedet beskrives som spennende og
voksende, men preget av sterk konkurranse. - I vår strategi
konsentrerer vi oss om unike produkter og løsninger. Vi tror
dette gir fordeler sammenlignet med den gjødselen som
hovedsakelig brukes i Brasil i dag. Vi distribuerer for eksempel stadig mer av produktene fra våre europeiske fabrikker. De er mer miljøvennlige og gir bedre produktivitet
for bøndene enn gjødselen de bruker i dag.
Det finnes både fallgruver og store muligheter for norske
bedrifter som snuser på det brasilianske markedet, mener
han. - Nasjonen Norge har et godt renommé i Brasil. Vi har
ledende teknologi på mange områder. Men selv om Brasil er
et land i vekst, er det også et stort byråkrati med kompliserte skatteregler, til dels dårlig infrastruktur og mangel på

- Som et av verdens

kvalifisert arbeidskraft. Dessuten forsøker brasilianske myndigheter å unngå import av varer de har mulighet til å produsere
selv. - Norske bedrifter som har mot og vilje til å etablere industri i Brasil løper en risiko, sier Hogna. - Men gevinstene kan
bli tilsvarende store. Han råder norske bedrifter til å fokusere
på hva de kan tilby brasilianerne av kunnskap og teknologi. Lær språket. Vær tålmodig. Ikke forvent at kunnskapsnivået er
det samme. Og vær forberedt på å bruke mye tid på å lære
opp nye arbeidere og funksjonærer.
		Hogna mener nordmenn har mer tillit til systemet enn
hva brasilianerne har. - Dette gjelder både det offentlige og
bedriften. I Norge forventer vi at ting fungerer. I Brasil har mange erfart at dette ikke
er tilfelle. Det gjør det til en utfordring å
sikre at regler og prosedyrer blir etterlevd.
Han nevner det brasilianske uttrykket
“jeitinho”. - Det kan kanskje best oversettes til “en litt lurere måte å gjøre ting på”.
Det inne-bærer at de tar snarveier på egen
hånd, på godt og vondt. Han advarer også
mot å tro at brasiliansk arbeidskraft er billig.
- På ledernivå ligger lønnsnivået godt over
norske lønninger for erfarne personer med
gode engelskkunnskaper.
Mye har vært skrevet i norske medier
om hvordan norske bedrifter generelt og
Yara spesielt forholder seg til de miljømessige utfordringene
som følger av å operere i et land med sårbare regnskog
områder. - Våre produkter bidrar aktivt til å beskytte regnskogen og det biologiske mangfoldet, sier Hogna. - Fordi
løsningene våre for landbruket øker produktiviteten og avlingen
per areal, trenger man ikke hugge ned mer skog for å produsere mat for befolkningen. En rekke forskningsrapporter anslår
at omtrent halvparten av verdens matvareproduksjon i dag ikke
ville vært mulig uten bruk av mineralgjødsel.

Det finnes
både fallgruver og store
muligheter for
norske bedrifter
som snuser på
det brasilianske
markedet.

Oslo Handelskammer chamber. no
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Åpner
nye
dører
”Dream Learn Work”- prosjektet
hjelper fattige ungdommer i Rio med
utdannelse – og norske bedrifter med
rekruttering. Og det er fullt mulig å
støtte dem fra Norge!

D

en største gleden er å vite at man har utgjort en
forskjell i en annens liv, sier Halvard Idland i Plural
Capital. Plural Capital, er sammen med bedrifter
som Statoil, DNB, Kongsberg, DOF og DNV, blant sponsorbedriftene av “Dream Learn Work”-prosjektet i Brasil.
- “Dream Learn Work” er et sosialt prosjekt for å hjelpe
barn og ungdom fra fattige strøk, forklarer Idland. Det var en
utfordring fra tidligere bistandsminister Erik Solheim i 2006
som fikk bedriftene til å utvikle ideen. - Det finnes flere frivillige organisasjoner som jobber med fattige barn i Rio, men de
fleste begrenser seg til å hjelpe til endt grunnskolegang, sier
Idland. - Når de ikke er så søte og små lenger, blir de gjerne
overlatt til seg selv, med begrensede fremtidsmuligheter.
Samtidig har bedriftene i Rio et økende behov for kvalifisert
arbeidskraft. - Dette er en vinn/vinn-situasjon. Vi tar kontakt
med ungdommene gjennom de frivillige organisasjonene for å
vise dem at det finnes andre alternativer i livet. Blant annet har
vi tatt med noen av elevene ut for å vise de et offshoreskip.
“Dream Learn Work”-prosjektet

er like mye av et rekrutteringsprosjekt som et sosialt prosjekt. Det arrangeres tekniske
kurs der ungdommene kan lære seg å bli for eksempel sveisere eller elektrikere, uten at det kreves annen bakgrunn enn
vanlig skolegang. Kursene er finansiert av norsk-brasilianske
bedrifter i Rio og av den norske stat, og i samarbeid med
offentlige brasilianske institusjoner. Av de over hundre nor-

Overrekkelse av diplom til stolt elev.
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Første elevkull i Rio.

ske bedriftene i Rio, er de fleste rettet mot offshore
industrien, og kursene henger nært sammen med deres
behov. De som får plass på kurset, har vært gjennom en omfattende utvelgelsesprosess. - Vi må finne de som virkelig er
motiverte, sier Idland. - Det har vært en læreprosess. På det
første kurset vi arrangerte var det noen elever som falt fra av
ulike grunner som vi nå har blitt flinkere til å oppdage på forhånd, slik at vi nå har en høy og tilfredsstillende fullføringsgrad.
- For eksempel hadde vi nettopp en liten klasse som tok et
tre måneders sveisekurs. Etter kurset ble de fleste ansatt på
STX OSV sitt verft i Rio, gikk rett inn i jobb og tjente to-tre
ganger minstelønnen i Brasil fra første dag. Uheldigvis var det
ett par jenter som ikke ble ansatt. Derimot, ved eget initiativ
ble de ansatt på naboverftet, og fikk enda høyere lønn! Pur
motivasjon. En annen tidligere kursdeltager, også en jente, har
nettopp bestått en krevende opptaksprøve ved Universitetet i
Rio, hvor vi sammen med IRIS i Stavanger blant annet vil legge
til rette for en utveksling til Universitetet i Stavanger.
For norske bedrifter som ønsker å støtte “Dream Learn
Work”-prosjektet, finnes mange muligheter. - De må bare
kontakte oss, for eksempel gjennom vår kontaktperson i
Norge, Elina Tomren. Det er mulig å bidra fra Norge, og det
er ingen krav om å ansette elevene etter kurset. Det viktigste er at deltagerne får diplomet i hånda. Se vår nettside
www.dreamlearnwork.com for detaljer.
Idland påpeker at en forutsetning for et prosjekt som
“Dream Learn Work” er at landet de opererer i er i økonomisk vekst. - Brasil er inne i en fantastisk utvikling og har et
stort behov for arbeidskraft. Vi er en brikke i denne prosessen. Vi forsøker å hente frem barna som ellers står i de
bakre rekkene. Men vi hadde ikke fått det til om bedriftene
ikke hadde hatt et behov for kvalifiserte arbeidere. Om det
ikke finnes jobber til de uteksaminerte, er de nesten like
langt. Idland selv beskriver gleden over å se en elev stå med
diplomet i hånda og være stolt over å ha utrettet noe de
ikke trodde de ville klare.
- Det beste er å se unge mennesker klare seg, som de
unge kvinnelige sveiserne, og vite at du har hatt en finger med
i spillet, sier han. - Det er en fantastisk følelse.

Tema: BUSINESS I BRASIl

Foto: Denofa

Finn en
samarbeidspartner!
Skip med 30.000 tonn soyabønner losses ved Denofa.

Denofa har blandede erfaringer med å importere fra Brasil. Men markedsdirektør
Per Olav Vollen har fått stor respekt for brasilianernes evne til å handle raskt.

P

å vårt område, såkalt “agrobusiness”,
er Brasil en stormakt, sier Per Olav
Vollen. Han er markedsdirektør i
Denofa, som leverer soyamel, soyaolje og soyalecithin til dyrefor og næringsmiddelindustri.
Råvaren, soyabønnene, importeres fra Brasil.
Selskapet har samarbeidet med brasilianske
selskaper siden 1996. De har ikke alltid vært
fornøyd med leverandørene. - Men nå har vi
et sterkt brasiliansk selskap som deleier, og
står sterkere enn tidligere, sier Vollen. - Jeg
anbefaler alle å bruke tid og ressurser på å
finne en god samarbeidspartner. Brasil er et
stort land med mange muligheter og ditto
fallgruver.

Denofa har flere ganger fått erfare at det
er store forskjeller på norsk og brasiliansk
forretningskultur. - Forretningsmessig har vi i
perioder slitt med at problemer ikke er blitt
tatt opp på et tidlig tidspunkt. I vår bransje og
i mange andre bransjer gir dette oss mindre
mulighet til å løse problemene. Samtidig har
vi fått stor respekt for brasilianernes evne til å

snu seg raskt rundt og løse utfordringer som
dukker opp underveis. Brasilianernes selvtillit
og kreative kraft er en god kombinasjon med
norsk forsiktighet og problemfokusering!
Vollen hevder at Brasil er en gigant på
mineraleksport, noe som gir store muligheter
for norsk oljeindustri. - Når det gjelder import,
burde Brasil også være interessant for selskaper innenfor helsekost og kosmetikk basert
på naturlige råvarer. Denofa, på sin side, feirer
hundre års jubileum i 2012. Da selskapet startet i 1912, var det for å prosessere hvalolje
som siden ble til fettprodukter for næringsmiddelindustrien. Nå er det soyabønner som
går gjennom fabrikken i Fredrikstad.
- Våre produkter er såkalte “ikke GMO”produkter, det vil si at råvaren baserer seg på
soyabønner som ikke er genmodifisert, forteller Vollen. - Det viktigste markedet vårt finner
vi i norsk kraftfôrindustri. Det er også viktig
at melet fra Denofa er fritt for salmonella.
Denofa har rundt 65 ansatte, og den årlige
omsetningen ligger på omtrent 1,5 milliarder
årlig.

Denofa i Fredrikstad.

Soyabønner.

Oslo Handelskammer chamber. no
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En avtale er ikke en avtale
Stig Bjørkedal i STX OSV mener norske bedrifter må forberede seg på
plundrete brasiliansk byråkrati og store forskjeller i forretningskulturen.

D

et er utfordrende, men spennende å drive
næringsvirksomhet i Brasil, sier Stig Bjørkedal i
skipsbyggerselskapet STX OSV. STX OSV har ni
skipsverft over hele verden og har omtrent 9000 ansatte
fordelt på syv land. De har vært engasjert i Brasil siden 2001,
og skipsverftet Niteroi (RJ) har omtrent 1500 ansatte. Et nytt
verft utenfor Recife nordøst i landet er under bygging.

Bjørkedal mener mange tar for lett på utfordringene
ved det brasilianske byråkratiet. - Det er lett å tråkke feil i
regelverk som er i stadig endring, og som
dessuten er forskjellige i de forskjellige delstatene. De største utfordringene er uten
tvil knyttet til byråkratiet rundt import-/
eksport-regelverket, skattereglementet og
utfordringene med å få visum og opphold i
landet for utenlandske statsborgere.
Det er flere trekk norske bedrifter bør
merke seg. - Kostnadsnivået og byråkratiet
kan gi mange og store overraskelser etter
at kontrakten er inngått, og man bør være
oppmerksom på at krav til lokal produksjon
kan være utfordrende hvis man ikke har gode
og etablerte avtaler. Norske bedrifter må
også beregne å bruke god tid på å komme
inn i markedet og få innpass og tillit som
leverandører. Bedrifter som tenker langsiktig
og viser evne til å være med på både oppturer og nedturer har
en klar fordel i kampen om kontraktene.

Norske
bedrifter må
også beregne å
bruke god tid
på å komme
inn i markedet
og få innpass
og tillit som
leverandører.

Han anbefaler norske bedrifter

å ha med seg gode partnere og rådgivere, som er pålitelige og som kjenner regelverket, forretningskulturen og den aktuelle bransjen. Bjørkedal

oppgir Innovasjon Norge og Norsk-Brasiliansk Handelskammer som viktige samarbeidspartnere. - Handelskammeret har
gode kontakter i Brasil som kan hjelpe med råd og tips. Også
norske banker som blant annet DNB Nor er godt representert i landet og har opparbeidet seg betydelig kompetanse.
en rekke forskjeller mellom
norsk og brasiliansk forretningskultur. - Det finnes helt klart
et forskjellig syn på tid, sted og rom, og på hvordan man
presenterer status, fremdrift og utfordringer. I Norge har vi
en tendens til å fokusere på utfordringene og problemene
og har gjerne en negativ vinkling på rapportering. Men brasilianerne hater å komme med dårlige nyheter på generelt
grunnlag. De vinkler rapporter positivt, og muligheter som vi
i Norge ville omtalt konservativt som lite sannsynlige, vil de
omtale som sikre.
Han peker også på at det finnes en annen fleksibilitet i
den brasilianske forretningskulturen. - Alt kan i utgangspunktet reforhandles og en avtale er ikke nødvendigvis en avtale.
Videre kan det en nordmann vil tolke som faktaopplysninger fra brasilianerens side ha vært ment som et personlig
synspunkt og mer “synsing” enn å gi fakta som kan brukes i en
beslutningsprosess.
		Han understreker at det finnes store muligheter i Brasil. Med reservene som ligger utenfor den brasilianske kysten har
oljeindustrien en lys fremtid. Men man bør være oppmerksom
på at det høye kostnadsnivået og de teknologiske vanskelighetene ved utviklingsfeltene kan gi utsettelser på utvinningen.
Begge deler kan imidlertid også være fortrinn for norsk industri. Det er liten tvil om at de store feltene vil bli bygget ut. Det
er bare et spørsmål om tid. Hans egen bedrift tenker langsiktig
i Brasil. - Vi satser på å fortsette å utvikle vår virksomhet i
sambaens hjemland.

Bjørkedal har observert

Foto: STX

STX og skipsverftet Niteroi i Brasil.
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Regjeringens
Brasilstrategi nye perspektiver på et
tradisjonsrikt forhold

Regjeringens visjon er:
Brasil og Norge skal utvikle et strategisk partnerskap på områder der
vi mener å ha særskilt
styrke og kompetanse å
tilby hverandre, og der
et samarbeid vil være
gjensidig berikende og
bidra til positiv vekst
og utvikling i begge
land. Samarbeidet skal

være langsiktig og
kunnskapsbasert og
ivareta hensynet til
sosial, miljømessig og
økonomisk bærekraft.
Gjennom et nært samarbeid om internasjonale
spørsmål skal Brasil og
Norge i fellesskap bidra
til å finne løsninger på
globale utfordringer.

Tekst: Terje Staalstrøm, leder Norsk-Brasiliansk Handelskammer

D

en norske regjering erkjenner den økende betydning Brasil har som en internasjonal aktør. Dialogen
mellom de to land foregår på forskjellige områder –
politiske, næringsliv, energi, klima, miljø og humanitære – og
både i multilaterale og bilaterale fora. I 2010 tok den norske
regjering initiativ til å utvikle en offisiell norsk strategi for
relasjonene mellom Brasil og Norge. Strategien ble utviklet i
tett samarbeid mellom flere departementer, organisasjoner,
interessegrupper og næringslivet. I mars 2011 ble strategien
lansert i nærvær av 4 statsråder og med mer enn 100 interesserte til stede. Strategidokumentet er i sin helhet tilgjengelig
både på Utenriksdepartementets og BNCC’s hjemmesider,
www.brazilchamber.no.
Næringslivets representanter anser strategien som ambisiøs,
men realistisk. Strategien lanseres på et tidspunkt der det
er viktig å trappe opp Norges engasjement vis-à-vis Brasil.
Næringslivets synspunkter ble i stor grad tatt hensyn til under
utviklingsprosessen og det endelige dokumentet dekker de
fleste av de ønsker og bekymringer norsk næringsliv har uttrykt i relasjon til Brasil.
Vekten på en bærekraftig

økonomisk utvikling i Brasil som gir
en samfunnsutvikling med heving av levestandard uten å gå på
akkord med miljøhensyn anses fundamental. Norske bedrifter i

det brasilianske marked må akseptere at Brasil ønsker å utvikle
sin egen leverandørindustri og at samarbeid med nasjonale
aktører derfor er av stor betydning. Det komplekse skatte- og
avgiftssystem i Brasil gjør også at samarbeid med erfarne lokale
partnere er en fordel. Strategidokumentet påpeker da også
dette ved flere anledninger. I samme ånd settes det fokus på
gjensidige positive effekter innen teknologiutvikling, forskning og
kompetanseoppbygging.
tiltak som foreslås i strategiplanen
vil imidlertid by på utfordringer. Selv om Norge er en interessant samarbeidspartner for Brasil innen visse områder, som
for eksempel offshore olje- og gassutvikling, er vi et lite land og
realistisk sett må vi tilpasse oss Brasils egne utviklingsplaner.
I året som er gått siden strategilanseringen har norske myndigheter styrket dialogen med Brasil og blant annet foreslått
konkrete tiltak som ny maritim avtale, en bilateral økonomisk
kommisjon, samarbeid om forskning og høyere utdannelse,
samt ferdigforhandlet en ny tollavtale. Næringslivet og norske
interesseorganisasjoner deltar aktivt i implementeringsprosessen. Synspunkter kanaliseres inn til myndighetene via organisasjoner som Innovasjon Norge, INTSOK, Brazilian-Norwegian
Chamber of Commerce (BNCC), bransjeorganisasjoner og
individuelle møter.

Gjennomføringen av de
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Foto: Innovasjon Norge

De
gode
hjelperne
Messer er nyttige kontaktarenaer. Her fra Offshore Technology Conference 2011.

Rune Andersen i Innovasjon Norge er blant instansene som
hjelper norske bedrifter med å etablere seg i Brasil.

F

or norske bedrifter som vil etablere seg i Brasil,
finnes flere mulige støttespillere. Innovasjon Norge
er et slikt sted. - Den norske ambassaden jobber
mer mot det politiske, med rammebetingelser og omdømmebygging, forklarer Rune Andersen i
Innovasjon Norge. - De er den fremste
representanten for det offisielle Norge i
Brasil. Innovasjon Norge er samlokalisert
med Generalkonsulatet i Rio, og dette
fremmer et svært godt samarbeid. Vi er
spesialisert på næringsliv og har rådgivingstjenester og nettverk spesielt knyttet
opp mot dette. Også INTSOK, GIEK og
Eksportfinans kan være rett adressat for
forskjellige forespørsler.
- INTSOK og Innovasjon Norge har
et svært tett samarbeid, sier Andersen.
- De er spesialister på olje og gass, med
eget nettverk knyttet opp mot denne
sektoren. GIEK har en viktig funksjon i
forbindelse med kredittlinjen, mens
Eksportfinans er svært aktiv mot Brasil
for å hjelpe norske eksportører.
Også Eksportutvalget for fisk er en
viktig del av fellesskapet, da fiskerett-en
Bacalao er nasjonalretten i Brasil. Og
sist, men ikke minst, kan norske bedrifter
hente verdifull informasjon og etablere
kontakter med andre bedrifter i samme
situasjon gjennom handelskamrene, både i Norge og i Oslo.
Det bilaterale handelskammeret, Brazilian-Norwegian Chamber of Commerce er presentert på side 10.
Nylig gikk DnB NORs Brasilsjef ut i Dagens Næringsliv og
hevdet at bedrifter som allerede hadde etablert seg i Brasil,

Olje, gass
og maritime
sektorer har vist
brasilianerne at
norske bedrifter
holder et svært
høyt teknologisk
nivå. Dette har
skapt nysg jerrighet fra brasiliansk side og
et grunnlag for
andre sektorer.
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ville ha et nærmest uoverstigelig forsprang på de som vurderte å komme etter. - Jeg er ikke enig i dét og var overrasket over utspillet, sier Andersen. Han har klare råd til bedrifter
som er nysgjerrige på mangfoldet av muligheter i Brasil:
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•
		
		
		

Så langt det lar seg gjøre bør du gå inn
via eksisterende nettverk, og bruke tid på
å bygge opp et eget.
Ta kulturforskjellene alvorlig og forstå de
praktiske konsekvensene knyttet til disse.
Gjør et grundig forarbeid, strategisk,
administrativt og operativt.
Sett deg grundig inn i kostnadselementene og handelshindringer.
Og det er viktig ikke bare å se på kostnadene
ved å gå inn: Tenk på at det også er kostnader
knyttet til å gå ut igjen. Forsøk å gå inn med så
lave kostnader som mulig til inntektene kommer.

Andersen har også meninger om hva slags bedrifter som
kan ha størst utbytte av et brasiliansk eventyr: Avanserte
norske teknologibedrifter som er dyktige til å inngå allianser
og håndtere kulturforskjeller på en positiv måte. Olje, gass og
maritime sektorer har vist brasilianerne at norske bedrift-er
holder et svært høyt teknologisk nivå. Dette har skapt nysgjerrighet fra brasiliansk side og et grunnlag for andre sektorer.
til å spille en viktig rolle i verdensøkonomien. - Ifølge IMF er den brasilianske økonomien nummer 6
i verden etter at de passerte Italia og Storbritannia i fjor. De er
nå rett etter Frankrike på femte plass. I tillegg ser Brasil på seg
selv i økende grad som en internasjonal aktør, med alt hva det
innebærer av ansvar. Han anslår at landet vil befeste sin posisjon
over de neste årene, og kanskje til og med forsterke den.

Brasil har kommet

Tema: BUSINESS I BRASIl

Fra
Brasil
med
kjærlighet
Det unge Brasil har tro på fremtiden.

Tidligere Hydro-direktør Harald Martinsen forelsket seg i Latin-Amerika som
ung student. Nå hjelper han norsk næringsliv med å forstå brasiliansk kultur.

D

et var som ung student ved Norges Handelshøyskole Harald Martinsen fikk sitt første møte med
Latin-Amerika. Som del av et utvekslingsprogram
bodde han tre måneder i Colombia. Det skulle bli begynnelsen på en livslang forkjærlighet til kontinentet. Flere år senere
skulle han lede Hydros Brasil-kontor i mange år. - Jeg forelsket
meg i den latinske kulturen allerede på min første reise, minnes Martinsen. - Jeg ble betatt av intensiteten, det emosjonelle
og ekspressive. Det er umulig å være nøytral til Latin-Amerika.
Og så er jeg fascinert av hvordan ulike kulturer og sosiale lag
smelter sammen under karneval og fotballkamper. Det er som
om det blir en egen måte å uttrykke følelser på.
Han beskriver brasiliansk forretningskultur som “typisk
latinsk”. - Brasilianerne er mer impulsive enn oss og mindre
opptatt av planlegging, sier han. - I den ene enden av skalaen
har du Tyskland, der de er ekstremt forsiktige og store organisasjoner bruker uforholdsmessig stor tid på planlegging og
revidering av planer og budsjetter. Norge ligger ganske tett
opp mot det tyske. Brasil er nær den andre enden av skalaen,
de utvikler en generell masterplan, kjører i gang og tar problemene når de kommer.

Han ber norske forretningsreisende til Brasil forberede seg
på at forholdet mellom jobb og fritid er annerledes. - I Norge
er vi opptatt av å ha kort arbeidstid, men vi har også et svakt
skille mellom fritid og jobb og gjør oss alltid tilgjengelige, sier
han. - Brasilianerne er på jobb når de er på jobb, men de opprettholder samtidig et klart skille til familien, som står sterkt i
latinske og katolske kulturer. De er for eksempel ikke like glade
i forretningsmiddager som nordmenn. Familien skjermes.
Det språklige kan være en utfordring for nordmenn. Portugisisk, det offisielle språket i Brasil, er ikke akkurat allment
behersket i Norge. - I den mest internasjonale delen av

næringslivet, eksempelvis olje og gass, forstås engelsk ganske
bra, sier Harald Martinsen. - Men i realiteten har du ingen
sjanse til å bli integrert i det sosiale livet om du ikke behersker
litt portugisisk. For de som har ledende stillinger eller flytter
til Brasil på lange kontrakter, er det en nødvendighet å lære
seg litt av språket. Martinsen påpeker også at språkkunnskaper
handler om respekt og ydmykhet. - Brasilianerne er et stolt
folk som tror på seg selv og vil holde sitt språk og sin kultur i
hevd. Det bør innflyttere respektere.
landet finnes store regionale forskjeller.
I nord finnes et tradisjonelt, tropisk klima.
I sør-øst er den gamle, industrielle sonen,
preget av tung industri og tradisjonelle
forretningskulturer. Grenseområdene
i sør er på sin side preget av gammel
europeisk innvandring og særlig tyske og
italienske kolonier. Martinsen ber norske
forretningsreisende være oppmerksom
på at Brasil er en føderal stat der de ulike
delstatene er en sterk politisk kraft med
stor autonomi. Dessuten kan det være stor
forskjell på arbeidsforhold og infrastruktur
i byene og på bygda. - Det er viktig å ta
del i den lokale utviklingen, engasjere seg
og bidra til at lokalsamfunnet tjener på din
tilstedeværelse, sier han. - Det er noe du
vil bli målt på av brasilianerne. Ellers har
han ett enkelt råd til den som vil involvere seg i Brasil: - Da
jeg først reiste til Brasil, var forventningen her hjemme at
kompetansen og produktiviteten der kanskje ikke var så høy
som ønskelig. De fordommene ble gjort grundig til skamme.
Brasilianerne er arbeidssomme, flinke folk. Det verste du kan
gjøre er å komme med en norsk verdensmesterholdning.

I det enorme

Brasilianerne
er et stolt folk
som tror på
seg selv og vil
holde sitt språk
og sin kultur i
hevd. Det bør
innflyttere
respektere.
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The objective of
BNCC is to promote the
development of commercial
relationships between
Brazil and Norway.
Our vision is for BNCC
to be recognized by
Norwegian authorities
and the business
communities in Brazil
and Norway as the
preferred facilitator for
business activities
between the two
countries.

Brazilian - Norwegian Chamber
of Commerce

B

NCC ble etablert i 2002 som det første
brasilianske handelskammer i Norden.
Handelskammeret er en non-profit
organisasjon og finansieres ved medlemskontingenter og sponsorer. Med de senere års sterkt
økende forretningsmessige relasjoner mellom
Brasil og Norge har også BNCC sett en sterk vekst.
Handelskammeret har i dag over
100 medlemmer, fordelt på større
norske selskap med virksomhet i
Brasil, konsulenter som yter tjenester
til norske selskap interessert i landet
og tilsvarende brasilianske selskap og
konsulenter som ønsker å tilby sine
tjenester til norsk næringsliv.

BNCC’s Terje Stålstrøm
(t.h.) og President for
Petrobas Sergio Gabrielli
på Norshipping 2011.
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BNCC har som formål å være et
nettverk og et forum der næringslivet
kan møtes for å dele sine erfaringer
fra engasjement i Brasil. Gjennom
seminarer, møter og workshops vil
medlemmer og andre inviterte få oppdatert informasjon av relevans for sin virksomhet gjennom brasilianske og norske foredragsholdere som er spesialister på
forskjellige områder, slik som skattespørsmål, importog visumbestemmelser, lokale krav til utenlandske
firma i Brasil etc. Møtene er også en anledning til
å utveksle synspunkter med representanter fra det
politiske miljø og bransjeorganisasjoner. BNCC’s

deltagelse i utviklingen av regjeringens Brasil-strategi
i 2010/2011 var en anerkjennelse av den betydning
handelskammeret har som talerør for næringslivet.
		Deltagelse fra BNCC i konferanser, utstillinger og
seminarer rundt om i Norge og i Brasil, er viktig i
markedsføringen av norsk kompetanse og introduksjon til nye aktører om de muligheter og utfordringer de vil møte i Brasil. BNCC samarbeider ved
slike arrangement med lokale næringsforeninger i
Norge, med universitetsmiljøene, Innovasjon Norge
og INTSOK. Et tett samarbeid med lokale norske
handelskamre i Rio de Janeiro og São Paulo gir BNCC
mulighet til å hjelpe norske aktører til å finne potensielle brasilianske samarbeidspartnere og konsulenter
før en eventuell selskapsetablering. Det nære samarbeidet med den brasilianske ambassaden i Oslo
sikrer at handelskammeret er oppdatert på de siste
politiske og næringsmessige utviklinger i Brasil og gir
BNCC en kanal til å uttrykke medlemmenes synspunkter direkte til det politiske miljø i Brasil.
På BNCC’s webside www.brazilchamber.no legges
jevnlig ut artikler av interesse for medlemmene og
andre som driver næringsvirksomhet i Brasil. Klipp fra
utenlandske kilder gir siste nytt. Medlemmer gis også
anledning til å benytte medlemslisten til å promotere
sine tjenester og produkter og kontakte andre medlemmer for å lære av deres erfaring.
BNCC kan kontaktes på post@brazilchamber.no
eller staalstrom@brazilchamber.no

Tema: BUSINESS I BRASIl

Møt våre medlemmer:
Fokus Bank

F

okus Bank ble etablert i 1987 etter en
fusjon mellom fire norske forretningsbanker. Banken har røtter over 150 år tilbake. Gjennom 1990-årene økte konsernet gradvis
sitt forretningsomfang i Norge. Fokus Bank ble en del
av Danske Bank-konsernet i 1999. Dette som et ledd
i Danske Bank konsernets nordiske strategi ”Norden
som hjemmemarked”.
I dag er Fokus Bank en filial av Danske Bank A/S.
Med hovedkontoret i Trondheim og et godt utbygget distribusjonsnett i Norge bekrefter banken sin
strategi om å være til stede regionalt, og samtidig,
som en del av Danske Bank-konsernet, gi kundene
tilgang til et meget konkurransedyktig internasjonalt banktilbud. I dag er Fokus Bank en av landets
ledende banker med et spesielt fokus på å levere
konkurransedyktige internasjonale løsninger.
Det var derfor et naturlig valg for Fokus Bank å
bli medlem av og samarbeidspartner med Oslo
Handelskammer. Samarbeidsavtalen ble formelt
inngått i desember 2011. Oslo Handelskammer og
Fokus Bank prioriterer begge å jobbe aktivt mot
internasjonalt rettet næringsliv. Dette enten det er
utenlandske selskaper som skal inn i Norge, eller det
er norske selskaper som beveger seg ut av Norge.
Oslo Handelskammer er et meget sterkt knutepunkt
i et nettverk av internasjonale bedrifter. Samarbeidet
med Fokus Bank gir muligheten for å bringe internasjonalt rettet finansiell ekspertise inn i nettverket.

Internasjonal handel og
risikoavlastning
Internasjonal handel innebærer ulike former for
risiko, blant annet direkte motpartsrisiko for at
handelspartneren ikke oppfyller sin del av avtalen. Eksempler på slike avtalebrudd kan være
manglende leveranse av varer/tjenester ved
import, eller manglende betaling ved eksport
av varer/tjenester. Det viktige er at bedriftene
har et aktivt forhold til risikoen i sine kontrakter,
kjennskap til ulike sikrings-former, samt et bevisst
forhold til sin egen risikoprofil.
I dagens turbulente marked råder det stor
usikkerhet rundt betalingsdyktigheten både hos
kunder, internasjonale banker og nasjonalstater
som har økonomiske problemer. Større del av
internasjonal handel sikres i dag gjennom bank-/
sikringinstrumenter, eksempelvis remburser og
garantier, for å avlaste internasjonal risiko.
Fokus Bank kan tilby slike instrumenter via
sitt internasjonale nettverk av samarbeidsbanker
også i Brasil. Fokus Bank har et omfattende
internasjonalt samarbeid med de fleste større
banker i Brasil. Vi kan tilby verdifullkunnskap,
erfaring og relasjoner som norske bedrifter kan
dra nytte av når de gjør forretninger i Brasil.
Skulle du ønske flere opplysninger om ulike
sikringsformer kan Fokus Bank kontaktes på
tlf. nr. 06030 eller via www.fokus.no

Fokus Bank en av
landets ledende
banker med et
spesielt fokus på
å levere konkurransedyktige internasjonale løsninger.
Det var derfor et
naturlig valg for
Fokus Bank å
bli medlem av og
samarbeidspartner
med Oslo Handelskammer.
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KURSKALENDER vår/sommer 2012
Tirsdag
22. mai

kl. 08.00-16.00

Sikring og oppgjør ved internasjonal handel
Et viktig kurs som passer for alle som er involvert i internasjonal handel! Arrangør er
ICC Norge, og som medlem i Oslo Handelskammer deltar du på kurset til samme
pris som ICC medlemmer.

Onsdag
23. mai

kl. 09.00-12.00

Konkurransereglene i et nøtteskall
Advokat Harald Evensen, Advokatfirmaet Selmer og leder av firmaets Europa- og
konkurranserettsavdeling, gir deg informasjon om praktisk håndtering av konkurransereglene.

Tirsdag
5. juni

kl. 08.30-12.30

Salgs- og presentasjonsteknikk
Kurset gir en gjennomgang i hvordan holde en salgsfremmende presentasjon og
innhold/layout i presentasjoner. Du får videre et innblikk i hvordan voksne mennesker tar til seg kunnskap og lar seg påvirke og hvordan du kan gjennomføre et
vellykket salgsbesøk.

Onsdag
6. juni

kl. 08.30-10.00

Global Economic Outlook v/ Fokus Bank
“The political situation and landscape in Norway as we enter the summer of 2012:
– In the perspective of a short year before the next Parliament election” v/Tor Mikkel Wara, First House Followed by festivities and networking.

Torsdag
7. juni

kl. 17.00

Sommerfest for Oslo Handelskammers medlemmer
Vi inviterer til sommerfest! Før festen vil Tor Mikkel Wara, First House AS, innlede
med et foredrag om den politiske situasjonen i Norge – ett år før stortingsvalget.
Deretter nettverker vi med mat og drikke i hagen hos First House. Velkommen!

Vi tar forbehold om endringer og henviser også til mer informasjon etter hvert på www.chamber.no

Utleie av møterom – sentralt i Oslo vest
Oslo Handelskammer holder til i Indekshuset, 2. etasje på Solli Plass, midt i Oslos
smørøye. Vi har møteroms og kursrom kapasitet til totalt 50 personer, og du kan
velge mellom hel- eller halvdagsleie. Møterom Oslo og Frogner har en samlet kapasitet på 50 personer, og enkeltvis til 25 personer. Møterommene er topp AV-utstyr t
med prosjektor og Smart Board. Det er egen garderobe i møterommet. Nærmere
opplysninger v/Anna Maria Lund, tlf. 22 12 94 14 eller anna.maria.lund@chamber.no

Priser
Oslo + Frogner (max 50 pers)

Hel dag (08.00-16.00)

Halv dag (13.00-16.00)

Medlemmer OHK

3500,-

2000,-

Ikke-medlemmer

4500,-

2500,-

Oslo (25 pers)
eller Frogner (15 pers)

Hel dag (08.00-16.00)

Halv dag (13.00-16.00)

Medlemmer OHK

2200,-

1300,-

Ikke-medlemmer

2800,-

1800,-

Prisene er eks.mva og inkluderer AV-utstyr.
Administrasjonsgebyr for bestilling av bevertning er kr. 150,- og må avtales separat.
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MERCUR
Hold deg
oppdatert!

