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STEFERSON FARIA/AGENCIA PETROBRAS

Petrobrás
muda estrutura
do Comperj
Apesar de insistir que complexo no Rio terá refino e petroquímica
associados, estatal começou a desativar algumas áreas do projeto

O discurso oficial de que o projeto original do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj) ainda vale começa
a ser desmentido pelas providências da Petrobrás em relação à estrutura montada há
cinco anos, antes do início das
obras. Setores criados para
planejar como seria a petroquímica do complexo – composto por duas refinarias e
uma área petroquímica – não
funcionam mais.
O projeto petroquímico não
deverá ser totalmente eliminado, mas passa por um processo
de redução. A participação da gigante Braskem, que chegou a ser
anunciadacomo parceirano empreendimento petroquímico do
Comperj, poderá ser reduzida.
As duas companhias discutem
como deverá ser implementada
a ação conjunta no Comperj. A
Braskem informou que desconhece a desmobilização empreendida pela Petrobrás e que
suas equipes continuam a trabalhar no projeto do Comperj. A
empresadizquemantémoprojeto de participação no complexo
petroquímico,comaconstrução
de um cráquer para a produção
de eteno e de plantas de fabricação de resinas.
A Petrobrás informou que “as
reestruturações organizacionais e societárias promovidas no
âmbito do Comperj “não alteraram,emnenhummomento,oes-

copo maior do projeto, que é a
implantaçãodeum complexoindustrial de refino e petroquímicaassociados”.“Essasreestruturações visaram exclusivamente
a aperfeiçoar a organização para
fazer frente aos desafios do projeto, que se alteram ao longo do
tempoàluzdeeventosdenatureza econômica, mercadológica e
de custos”, informa o comunicado da estatal.
Umdosexemplos dedesativação da estrutura é a incorporaçãodasubsidiáriaComperjParticipações S/A pela Diretoria de
Abastecimento da Petrobrás,
em estudos pela estatal. A sociedade anônima foi criada para representar a Petrobrás nas sociedades que surgiriam a partir do
planejamento inicial: Comperj
PetroquímicosBásicos S/A(produtora de petroquímicos básicos), Comperj PET S/A (PTA/
PET), Comperj Estirênicos S/A
(estireno), Comperj MEG S/A
(etilenoglicol e óxido de eteno)
e Comperj Poliolefinas S/A (poliolefinas).
Oficialmente, a Petrobrás
mantém o projeto do Comperj
comumarefinariaaserinaugurada no primeiro semestre de 2015
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Trabalho

Para a presidente da Petrobrás,
Graça Foster, a estatal, a Braskem e o governo precisam “trabalhar forte e firme para manter o
complexo como ele foi pensado,
como ele foi concebido”.

e uma segunda, em 2018. Ambas
com atraso mínimo de três anos
emrelaçãoaoanunciadopelogovernoquandooprojetofoitornado público. Juntas, as duas terão
capacidade de produzir 465 mil
barrisdiáriosde derivadosdepetróleo.
Indústrias. O projeto original

da petroquímica prevê unidades
geradorasdeprodutosdeprimeira geração (propeno, butadieno
e benzeno) e de segunda geração
(estireno,etilenoglicol,polietilenos e polipropileno, entre outros). O ambicioso planejamentopreviaatéaocupaçãodoentorno do Comperj (localizado no
município de Itaboraí, na região
metropolitana do Rio) por empresas atraídas pela proximidade das fontes de matérias-primas, como montadoras de automóveis e indústrias de eletrodomésticos.
Emcinco anos, o mercado deixou de ser promissor, já que os
Estados Unidos desenvolveram
tecnologias modernas que baratearam a produção do shale gás,
extraído das rochas de xisto.
Em pronunciamento na feira
RioOil&Gas,encerradaanteontem à noite, a presidente da Petrobrás, Graça Foster, não foi direta ao falar sobre os problemas
relacionadasàpartepetroquímica do Comperj. Ela reafirmou
que o “complexo é projeto integrado, são duas refinarias e uma
planta petroquímica”. “Ele faz
sentidoeconômicoquandoétratado de forma integrada”, disse.

Atraso. Projeto no Rior prevê a inauguração de uma refinaria em 2015 e de outra em 2018

zação de nanotecnologia.
“No Brasil, negócios e pesquisa ainda não se fundiram. Ainda
não há a percepção de que pode
haver uma intersecção entre
eles. O legal é que a universidade
e as empresas começam a se dar
contade que não podem viver no
isolamento, para não cair na obsolescência”, alertou Laufer.
OInovaPetrofinancia pesquisas que solucionem desafios em
processamento de óleo e gás de
superfície, instalações submarinas e instalações de poços.
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Universidades buscam acordo com petroleiras

de extrema competitividade.
“Com a crise econômica e a
consequente atração de investidores estrangeiros para o Brasil,
as universidades passaram também a competir com as universidades estrangeiras. Elas vêm integradas com as empresas para
oferecer serviços”, disse Laufer.
Ele atribui à formação deficiente do ensino básico e acadêmico boa parte da dificuldade da
indústria nacional em vencer os
seusdesafioseatémesmo oatraso na entrega de projetos de engenharia. “O atraso faz parte da
nossa infraestrutura cultural.
Não há planejamento. Durante
aspalestrasaosestudantes, dizemos que é preciso ter atitude.
Queremos emitir conceitos.”
Governosestaduaiseuniversidades custearam o transporte e
a estadia dos “profissionais do
futuro” da indústria petroleira
até o Riocentro.
A Universidade de Vila Velha,
do Espírito Santo, enviou 150 estudantes ao evento. A Universidade Federal de Pernambuco e a
Petrobrás, que constrói no Estado a Refinaria Abreu e Lima, enviaram 41 alunos.
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Sergio Torres
Sabrina Valle / RIO
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Instituições de ensino
querem alinhar suas
pesquisas ao Inova
Petro, programa que
financia projetos no setor
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Entreaspesquisasquevão mereceratenção especial dauniversidade e serão financiadas pelo
Inova Petro está a de separação,
ainda embaixo d’água, de petróleo e da água que sempre vem
associadaaoproduto,comautili-
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rio & Consultoria (CEU), Alfredo Laufer, que presta consultoria para a Coordenação do Programa de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (CoppeUFRJ).
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Foco. Inova Petro financia pesquisas no setor de óleo e gás
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As universidades brasileiras estão em contato com as empresas
produtoras de petróleo e gás natural para alinhar suas pesquisas
acadêmicas ao Inova Petro, programa de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
e da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), que vai liberar
R$ 3 bilhões até 2017 para a pesquisa tecnológica destinada à indústria petroleira.
“Estamos tentando nos aproximar do setor produtivo para
tentar resolver nacionalmente
as questões da nossa indústria”,
afirmou o diretor do Centro de
Empreendedorismo Universitá-
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Futuro. Durante a Rio Oil &
Gas, o principal evento da indústria petroleira nacional, que
aconteceu no Riocentro esta semana, foram recepcionados 2,3
mil estudantes de 35 universidadesbrasileiras,dentrodoprograma“ProfissionaldoFuturo”.Durante as palestras que receberam de executivos de petroleiras
e representantes de universidades, os alunos foram preparados
para conviver em um ambiente

● Separação

ALFREDO LAUFER
DIRETOR DO CENTRO DE
EMPREENDEDORISMO
UNIVERSITÁRIO & CONSULTORIA

“No Brasil, negócios e
pesquisa ainda não se fundiram.
Ainda não há a percepção
de que pode haver uma
intersecção entre eles.”

“Masodestaqueforamosestudantes do Amazonas. São cerca
de 30, que se organizam desde
janeiro para participar do evento. Cada um pagou a sua própria
passagem. Esses possuem uma
atitude realmente empreendedora”, disse o diretor do CEU.
Sobreamaioriadosalunosuniversitários de engenharia e demais áreas de interesse do setor
deóleoegás,aposiçãodoprofessor, entretanto, é de desconfiança. “Para formar gênios, é preciso uma base educacional consistente e um contingente populacional muito grande. Ainda temos de avançar nesse sentindo”,
lamentou Laufer.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2012, Economia & Negócios 2, p. B18.

