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Quem somos e o que fazemos

DIT (Department for International Trade) - Departamento do 

Governo do Reino Unido responsável por promover as 

relações comerciais com outros países

• Auxiliamos empresas britânicas a terem sucesso no mercado global

• Temos uma rede de mais de 1.200 especialistas pelo mundo, 

ligando oportunidades em diversos segmentos

• Estabelecemos parcerias com associações, organizações, governo 

e empresas
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Nossos Objetivos

• Quanto às empresas britânicas

› Superar barreiras para entrar ou expandir suas operações em um 

determinado mercado

› Identificar oportunidades e abrir portas

› Encontrar potenciais distribuidores e parceiros pelo mundo

• Quanto às empresas brasileiras

› Identificar fornecedores no Reino Unido para inserção de 

equipamentos, tecnologias, produtos e serviços inovadores no 

mercado atual

› Preencher lacunas de fornecimento na indústria brasileira

› Fomentar parcerias estratégicas
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Consulado Britânico, São Paulo

Embaixada Britânica, Brasília

Consulado Britânico, 

Rio de Janeiro

Consulado Britâncio, Recife

DIT Brazil 

network

UK in Brazil

Consulado Britânico, 

Belo Horizonte
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Missão da Petrobras – Novembro 2018
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Prosperity Fund do Reino Unido

• Fundo plurianual de £ 1,2 bilhão 

• Promover a reforma econômica e o desenvolvimento necessários para o 

crescimento nos países parceiros do Reino Unido. 

• Apoia o crescimento abrangente e inclusivo, necessário para a redução 

da pobreza, a fim de viabilizar o desenvolvimento sustentável, 

• Reino Unido possui experiência em diversos setores: educação, saúde, 

finanças e infraestrutura. Colaboração 

• O PF investirá no Brasil até £ 80 milhões até 2023 para expandir o 

potencial do comércio global, catalisar inovação e investimento e 

aumentar as oportunidades de negócios internacionais no país. 

• Energy  | Trade Facilitation   |  Green Finance  | Future Cities
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Objetivo do Programa

Apoiar a transição energética brasileira como 

oportunidade para o crescimento e desenvolvimento 

econômico inclusivo

Solução para o gás natural 

Exportação de tecnologias para 

energia renovável

Acesso a energia competitiva:

- Usuário final

- Micro e pequenas empresas

Brasil na transição energética: Potencialidades e oportunidades
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O que já fizemos e onde estamos

Brasil na transição energética: Potencialidades e oportunidades

IEA – Reforma do 
Mercado de Gas 

Grupo de Trabalho
sobre Eolica

Offshore

Plataforma de 
bioquerosene –

Projeto piloto em
Juiz de Fora

Apoio ao Biofuture
Platform 

Workshop de 
Igualdade de 

Genero e Inclusao
Social no setor de 

Energia

Apoio ao World 
Bank/GWECC no 
evento de Eolica

Offshore
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Missão do Governo Brasileiro – Julho 2019
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Por que o Reino Unido?

O Reino Unido é líder mundial em eólica offshore com 10 GW de capacidade 

instalada, almejando 30GW de capacidade operacional até 2030. O país 

desenvolveu expertise em todas as áreas de projeto e desenvolvimento de 

parques eólicos, instalação e O&M.

• Mecanismos de 

legislação e regulação

• Serviços de consultoria, 

engenharia e due 

diligence

• Instalação, 

comissionamento, 

operações e manutenção

O que podemos oferecer

• Serviços financeiros, 

jurídicos e seguros 

especializados no 

exterior, além de 

experiência em software 

marítimo/offshore

• Ampla experiência em 

operações marítimas e 

portuárias

• Componentes, incluindo: 

fundações, torres, cabos, 

subestações, peças de 

transição
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Highlighting floating offshore wind expertise -

• Development

• Consultancy

• Engineering / Design

• Subsea survey / analysis

• Marine solutions / port solutions

• Foundation analysis

• Cable manufacture

• Cable installation / monitoring

• Power cable analysis

• Cable protection systems

• Mooring analysis

• Mooring system contractors

• Mooring installation contractors

• Mooring connectors

• Mooring rope – synthetic and steel

• Innovation

• Construction / O&M solutions
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• O Reino Unido é o líder mundial em energia eólica offshore, com mais capacidade instalada do

que qualquer outro país. A energia eólica offshore já alimenta o equivalente a 4,5 milhões de

residências por ano e irá gerar mais de 10% da eletricidade do Reino Unido até o fim de 2020.

• O custo da nova energia eólica offshore caiu 50% desde 2015 e agora é uma das opções de 

menor custo para uma nova energia no Reino Unido - mais barata do que o novo gás e a 

energia nuclear.

• Entre 2016 e 2021, quase US$ 24 bilhões terão sido investidos em energia eólica offshore no 

Reino Unido. Investimento que suporta milhares de empregos em todo o Reino Unido na 

fabricação, desenvolvimento de projetos, construção e operações.

• O setor de energia eólica offshore estabeleceu planos ambiciosos para um negócio 

transformador que irá gerar dezenas de milhares de empregos qualificados e altamente 

produtivos em todo o Reino Unido e tornar a energia eólica offshore a espinha dorsal de um 

sistema de energia limpa, confiável e acessível.

RenewableUK, anteriormente conhecida como 'British Wind Energy

Association', é a associação comercial das indústrias de energia eólica

e maremotriz no Reino Unido.

Reino Unido – Liderança Global em Offshore wind

12

https://www.renewableuk.com/news/405601/RenewableUK-releases-new-global-offshore-wind-market-rankings.htm
https://www.renewableuk.com/news/362971/Offshore-wind-prices-tumble-in-record-breaking-auction-results--cheaper-than-nuclear-and-gas-.htm
https://c.ymcdn.com/sites/renewableuk.site-ym.com/resource/resmgr/Offshore_Wind_Week_2017_repo.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.renewableuk.com/resource/resmgr/publications/offshore_wind_industry_counc.pdf


Matriz Energética do Reino Unido (2019)
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Global cumulative installation forecast
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Offshore wind potential in Brazil (II)

ERA5

Total

6.91 TW

697 GW
up to 50 m  

depth
(7.0 – 7.5 m/s)

Wind Atlas CEPEL ERA 5
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Technological aspects and costs

Comparison between onshore and offshore wind costs (Source: IRENA,2016)

Onshore

✓ Higher costs of foundation and installation

✓ Higher costs of transporting structures

✓ Additional costs in the manufacture of equipments

Reasons for 

CAPEX

High dependence on ports infrastructure and logistics

Offshore

Turbines

Conection Grid

Foundation (Civil Works)

Instalation and Planning
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As discussões estão só começando!

Questões acerca do planejamento energético no Brasil

• São necessários investimentos em

outros setores? É possível contar com a

infra-estrutura existente no país?

• O desenvolvimento de parques eólicos

offshore em escala implicará em reforços

estruturais na rede nacional existente?

Se sim, como realizá-lo com custos mais

baixos?

• Precisamos de um plano específico a

nível nacional para estimular o

desenvolvimento de projetos eólicos

offshore no Brasil? Considerando o

contexto nacional, como preparar

adequadamente o caminho para esse

desenvolvimento?

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Offshore-wind-projects-hasten-Asia-s-renewable-shift-from-solar2
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GWEC Global Wind Report

Source: https://gwec.net/wp-content/uploads/2020/08/Annual-Wind-Report_2019_digital_final_2r.pdf 18



Ongoing Development

Source: https://www.evwind.es/2020/08/23/equinor-and-iberdrola-

plan-offshore-wind-energy-projects-in-brazil/76721

Source: https://renewablesnow.com/news/equinor-seeks-licences-

for-4-gw-of-offshore-wind-in-brazil-report-710724/
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Próximas Iniciativas

➢ Continuidade do Grupo de Trabalho UK-BR de Offshore 

Wind.

➢ Conferencia UK BR – Partners in Energy – Março 2021

➢ COP 26 – Novembro de 2021
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Perspectivas

➢ Crescimento recorde em 2019, com 6,1 

GW de capacidade adicionada e 

instalações globais acumuladas em 29,1 

GW.

➢ A Europa é a maior região em 

instalações. Mercado em expanção em 

Ásia-Pacífico, onde a China continental 

é líder global em capacidade. Mercados 

como Taiwan, Vietnã, Japão e Coreia do 

Sul devem acelerar até 2030.

➢ Mais de 205 GW de nova capacidade 

eólica offshore previstos até 2030 -

aumento de 15 GW em relação às 

perspectivas normais do ano passado.

➢ O COVID-19 sem impacto significativo 

nas perspectivas globais, devido aos 

prazos de projeto mais longos e à 

concentração de instalações na última 

metade da década.

➢ Eólica offshore flutuante é uma área de 

oportunidade, que deverá atingir a 

viablidade comercial em 2030 com mais 

de 6 GW instalados globalmente.

➢ Tecnologias de turbina com previsão de 

melhora em eficiência e resiliência, 

resultando em reduções de LCOE e 

aumento da demanda.

➢ Eólica offshore pode ser um pilar 

fundamental da transição energética 

global, apoiada por soluções Power-to-X, 

compromisso público com a 

descarbonização e eletrificação em larga 

escala.

➢ A indústria deve continuar buscando 

novas áreas de inovação, aprendizado e 

melhoria para acelerar a implantação da 

energia eólica offshore.
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Oportunidades e Desafios

Oportunidades Desafios

• Alto potencial de 

geração elétrica

• Diversificação da 

matriz

• Proximidade da carga

• Sinergias com o 

setor de petróleo

• Atração de 

investimentos

• Desenvolvimento 

regional

▪ Clareza regulatória

▪ Competitividade
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Entre em Contato com o DIT Energy
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Laura Martucci

Analista

Laura.martucci@fcdo.gov.uk

Renato Cordeiro – Sector 

Manager

Renato.Cordeiro@fcdo.gov.uk

Ana Terra – Business 

Development Manager

Ana.Terra@fcdo.gov.uk



OBRIGADO!


