
NORWEGIAN DESK

O Norwegian Desk é uma plataforma direcionada a grupos empresariais 
e investidores noruegueses com interesse em fazer negócios no Brasil 
ou que já mantêm algum vínculo com o ambiente empresarial no País.

É liderado por Daniela Ribeiro Davila, sócia da área de Petróleo, Gás & Offshore e 
pela sócia Joyce Jacobsen, fluente em norueguês e com quatro anos de experiência 
como Senior Associate, na área de Direito Marítimo & Offshore, no escritório Wikborg 
Rein, em Oslo.

A equipe é composta por um grupo de advogados especializados em diversas áreas 
de mercado e indústria, especialmente nos setores de Petróleo, Gás & O shore, 
direcionados ao atendimento de empresas norueguesas e europeias em geral. Além 
disso, a maior parte é membro permanente e integrante do Comitê Jurídico da Câmara 
de Comércio Brasil – Noruega (NBCC) e participante ativo na comunidade empresarial 
norueguesa no Brasil, apoiando eventos e promovendo integração entre os países.

Fortalecido pela aliança firmada com o escritório norueguês Wikborg Rein, o Norwegian 
Desk se destaca por sua abordagem “one stop shop” para as empresas e instituições 
financeiras norueguesas, oferecendo assessoria jurídica personalizada, adaptada aos 
seus valores, cultura, preocupações e interesses comerciais na conduções dos seus 
negócios no País.

https://www.vieirarezende.com.br/
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NORWEGIAN DESK

CONTATOS

Em 2011, o Vieira Rezende estabeleceu uma aliança com o renomado escritório 
norueguês, Wikborg Rein, para desenvolver soluções integradas para empresas 
norueguesas que operam no Brasil, principalmente nos setores de Petróleo, Gás & 
Offshore e Marítimo.
O conhecimento exclusivo do Wikborg Rein de players internacionais em todas as 
áreas das indústrias de Petróleo, Gás & Offshore e de Navegação, como empresas, 
bancos, clubes de P&I e agências de certificação, juntamente com a experiência 
e o histórico do Vieira Rezende e o histórico de grandes projetos brasileiros nas 
áreas de Petróleo, Gás & Offshore, Marítimo e na infraestrutura como um todo, 
faz da aliança uma forte plataforma na qual nossos clientes podem confiar no 
desenvolvimento de suas atividades.
O Wikborg Rein é um escritório líder no setor Offshore norueguês e internacional 
com escritórios em Oslo, Londres, Singapura e Shangai.
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