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As universidades brasileiras es-
tão em contato com as empresas
produtoras de petróleo e gás na-
tural para alinhar suas pesquisas
acadêmicas ao Inova Petro, pro-
grama de financiamento do Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES)
e da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), que vai liberar
R$ 3 bilhões até 2017 para a pes-
quisa tecnológica destinada à in-
dústria petroleira.

“Estamos tentando nos apro-
ximar do setor produtivo para
tentar resolver nacionalmente
as questões da nossa indústria”,
afirmou o diretor do Centro de
Empreendedorismo Universitá-

rio & Consultoria (CEU), Alfre-
do Laufer, que presta consulto-
ria para a Coordenação do Pro-
grama de Pós-graduação e Pes-
quisa da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (Coppe-
UFRJ).

Entre as pesquisas que vão me-
recer atenção especial da univer-
sidade e serão financiadas pelo
Inova Petro está a de separação,
ainda embaixo d’água, de petró-
leo e da água que sempre vem
associada ao produto, com a utili-

zação de nanotecnologia.
“No Brasil, negócios e pesqui-

sa 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
conta de que não podem viver no
isolamento, para não cair na ob-
solescência”, alertou Laufer.

O Inova Petro financia pesqui-
sas que solucionem desafios em
processamento de óleo e gás de
superfície, instalações submari-
nas e instalações de poços.

Futuro. Durante a Rio Oil &
Gas, o principal evento da indús-
tria petroleira nacional, que
aconteceu no Riocentro esta se-
mana, foram recepcionados 2,3
mil estudantes de 35 universida-
des brasileiras, dentro do progra-
ma “Profissional do Futuro”. Du-
rante as palestras que recebe-
ram de executivos de petroleiras
e representantes de universida-
des, os alunos foram preparados
para conviver em um ambiente

de extrema competitividade.
“Com a crise econômica e a

consequente atração de investi-
dores estrangeiros para o Brasil,
as universidades passaram tam-
bém a competir com as universi-
dades estrangeiras. Elas vêm in-
tegradas com as empresas para
oferecer serviços”, disse Laufer.

Ele atribui à formação defi-
ciente do ensino básico e acadê-
mico boa parte da dificuldade da
indústria nacional em vencer os
seus desafios e até mesmo o atra-
so na entrega de projetos de en-
genharia. “O atraso faz parte da
nossa infraestrutura cultural.
Não há planejamento. Durante
as palestras aos estudantes, dize-
mos que é preciso ter atitude.
Queremos emitir conceitos.”

Governos estaduais e universi-
dades 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 es-
tudantes ao evento. A Universi-
dade Federal de Pernambuco e a
Petrobrás, que constrói no Esta-
do a Refinaria Abreu e Lima, en-
viaram 41 alunos.

“Mas o destaque foram os estu-
dantes do Amazonas. São cerca
de 30, que se organizam desde
janeiro para participar do even-
to. Cada um pagou a sua própria
passagem. Esses possuem uma
atitude realmente empreende-
dora”, disse o diretor do CEU.

Sobre a maioria dos alunos uni-
versitários de engenharia e de-
mais áreas de interesse do setor
de óleo e gás, a posição do profes-
sor, entretanto, é de desconfian-
ça. “Para formar gênios, é preci-
so uma base educacional consis-
tente e um contingente popula-
cional muito grande. Ainda te-
mos de avançar nesse sentindo”,
lamentou Laufer.
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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

Foco. Inova Petro financia pesquisas no setor de óleo e gás

● Trabalho
Para a presidente da Petrobrás,
Graça Foster, a estatal, a Bras-
kem e o governo precisam “traba-
lhar forte e firme para manter o
complexo como ele foi pensado,
como ele foi concebido”.

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

● Separação

Instituições de ensino
querem alinhar suas
pesquisas ao Inova
Petro, programa que
financia projetos no setor

Sergio Torres
Sabrina Valle / RIO

O discurso oficial de que o pro-
jeto original do Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro
(Comperj) ainda vale começa
a ser desmentido pelas provi-
dências da Petrobrás em rela-
ção à estrutura montada há
cinco anos, antes do início das
obras. Setores criados para
planejar como seria a petro-
química do complexo – com-
posto por duas refinarias e
uma área petroquímica – não
funcionam mais.

O projeto petroquímico não
deverá ser totalmente elimina-
do, mas passa por um processo
de redução. A participação da gi-
gante Braskem, que chegou a ser
anunciada como parceira no em-
preendimento petroquímico do
Comperj, poderá ser reduzida.

As duas companhias discutem
como deverá ser implementada
a ação conjunta no Comperj. A
Braskem informou que desco-
nhece a desmobilização em-
preendida pela Petrobrás e que
suas equipes continuam a traba-
lhar no projeto do Comperj. A
empresa diz que mantém o proje-
to de participação no complexo
petroquímico, com a construção
de um cráquer para a produção
de eteno e de plantas de fabrica-
ção de resinas.

A Petrobrás informou que “as
reestruturações organizacio-
nais e societárias promovidas no
âmbito do Comperj “não altera-
ram, em nenhum momento, o es-

copo maior do projeto, que é a
implantação de um complexo in-
dustrial de refino e petroquími-
ca associados”. “Essas reestrutu-
rações visaram exclusivamente
a aperfeiçoar a organização para
fazer frente aos desafios do pro-
jeto, que se alteram ao longo do
tempo à luz de eventos de nature-
za econômica, mercadológica e
de custos”, informa o comunica-
do da estatal.

Um dos exemplos de desativa-
ção da estrutura é a incorpora-
ção da subsidiária Comperj Parti-
cipações S/A pela Diretoria de
Abastecimento da Petrobrás,
em estudos pela estatal. A socie-
dade anônima foi criada para re-
presentar a Petrobrás nas socie-
dades que surgiriam a partir do
planejamento inicial: Comperj
Petroquímicos Básicos S/A (pro-
dutora de petroquímicos bási-
cos), 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 (po-
liolefinas).

Oficialmente, a Petrobrás
mantém o projeto do Comperj
com uma refinaria a ser inaugura-
da no primeiro semestre de 2015

e uma segunda, em 2018. Ambas
com atraso mínimo de três anos
em relação ao anunciado pelo go-
verno quando o projeto foi torna-
do público. Juntas, as duas terão
capacidade de produzir 465 mil
barris diários de derivados de pe-
tróleo.

Indústrias. O projeto original
da petroquímica prevê unidades
geradoras de produtos de primei-
ra geração (propeno, butadieno
e benzeno) e de segunda geração
(estireno, etilenoglicol, polietile-
nos e polipropileno, entre ou-
tros). O ambicioso planejamen-
to previa até a ocupação do entor-
no do Comperj (localizado no
município de Itaboraí, na região
metropolitana do Rio) por em-
presas atraídas pela proximida-
de das fontes de matérias-pri-
mas, como montadoras de auto-
móveis e indústrias de eletrodo-
mésticos.

Em cinco anos, o mercado dei-
xou de ser promissor, já que os
Estados Unidos desenvolveram
tecnologias modernas que bara-
tearam a produção do shale gás,
extraído das rochas de xisto.

Em pronunciamento na feira
Rio Oil & Gas, encerrada anteon-
tem à noite, a presidente da Pe-
trobrás, Graça Foster, não foi di-
reta ao falar sobre os problemas
relacionadas à parte petroquími-
ca do Comperj. Ela reafirmou
que o “complexo é projeto inte-
grado, são duas refinarias e uma
planta petroquímica”. “Ele faz
sentido econômico quando é tra-
tado de forma integrada”, disse.

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




