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RESUMO 

O projeto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ é o objeto de estudo 
deste trabalho. Neste trabalho buscamos analisar o processo histórico que produziu o projeto 
do COMPERJ, e os principais personagens e elementos responsáveis pela formação 
ideológica de sua política. O projeto do COMPERJ surgiu como parte de uma estratégia de 
desenvolvimento mais claramente demarcada no segundo mandato de Lula da Silva, onde o 
Estado brasileiro, mesmo mantendo o núcleo de uma política econômica ortodoxa, conduziu 
uma agenda de investimentos em grandes obras de infraestrutura, buscando, ainda, fortalecer 
grandes grupos nacionais com capacidade de competir no mercado global, favorecendo a 
internacionalização dessas empresas e a consolidação de seus capitais em território nacional. 
Sob uma perspectiva local ou regional da estratégia do COMPERJ, o projeto foi inicialmente 
apresentado como uma solução regional ampla para uma região pretensamente degradada 
socialmente, economicamente e ambientalmente. Mesmo as possíveis falhas do projeto foram 
trabalhadas de forma que o projeto fosse apresentado como uma conquista para sua região e 
não origem de problemas. Tal perspectiva sobre o projeto se provou inicialmente dominante e 
foi, nos anos iniciais de sua constituição, partilhada e operada por diversos setores da 
sociedade. Porém, com o avançar dos anos, as expectativas inicialmente formadas sobre o 
projeto não se concretizaram, passando a conviver o projeto e o arranjo social conformado ao 
redor de seu consenso inicial momentos de crise. Com a deflagração da fase ostensiva da 
operação lava-jato as incertezas quanto ao projeto do COMPERJ se intensificaram, gerando 
uma nova fase de grave crise no projeto. Atualmente, identificamos o surgimento da 
construção discursiva de uma alternativa ao projeto, buscando manter viva suas expectativas, 
por meio da obra da UPGN, projeto este que difere do original projeto do COMPERJ. 
 

 

Palavras-chave: Indústria petrolífera. Petróleo. Desenvolvimento econômico.  Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro. Sociologia jurídica 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The Petrochemical Complex of Rio de Janeiro’s project is our object of study in this work. In 
this work we seek to analyze the historical process that produced the COMPERJ project, and 
the main characters and elements responsible for the ideological formation of its politics. The 
COMPERJ project emerged as part of a more clearly demarcated development strategy in 
Lula da Silva's second term, where the Brazilian state, despite of maintaining the core of an 
orthodox economic policy, led an agenda of investments in major infrastructure projects and 
seek to strengthen large national groups for competing in the global market, favoring the 
internationalization of these companies and the consolidation of their capitals in the national 
territory. From a local or regional perspective of the COMPERJ strategy, the project was 
initially presented as a broad regional solution for a region allegedly socially, economically 
and environmentally degraded. Even the possible failures of the project were shown in a way 
that the project was presented as an achievement for its region not the source of problems. 
This perspective was initially dominant and was, in the initial years of its constitution, shared 
and operated by various sectors of the society. However, after some year, the initially 
expectations about the project did not materialize, facing the social arrangement conformed 
around its initial consensus moments of crisis. With the deflagration of the ostensive phase of 
the lava-jato operation, the uncertainties regarding the COMPERJ project intensified, 
generating a crisis in the project. Currently, we identify the emergence of the discursive 
construction of an alternative to the project, seeking to keep their expectations alive, through 
UPGN's work, a project that differs, in many ways, from the original COMPERJ project. 
 

 
Keywords: Oil industry. Petroleum. Economic development. Petrochemical Complex of Rio 
de Janeiro. Sociology of law. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) foi anunciado em 2006 

como o maior empreendimento individual da história da Petrobras. Inicialmente pensado 

como um diversificado polo petroquímico, com unidades de processamento capazes de tratar 

o óleo originário da Bacia de Campos desde seus processos de refino básicos até etapas 

avançadas de produção de resinas plásticas. Sua planta produtiva se estenderia ao longo de 

45km² em área localizada no Município de Itaboraí/RJ, situada entre a Baía de Guanabara e a 

região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Além da planta principal localizada em Itaboraí, 

o projeto ainda compreenderia diversas unidades extramuros em municípios próximos, como 

o Centro de Integração em São Gonçalo/RJ, e estaria integrado ao corredor viário do Arco 

Metropolitano, que ligaria o COMPERJ ao Porto de Itaguaí.  

Ao longo dos anos, porém, o projeto do COMPERJ sofreu significativas mudanças 

que alteraram consideravelmente suas características iniciais. Uma descrição mais detalhada 

do projeto original e suas mudanças é apresentada no capítulo 3 desta dissertação. 

 Como morador de Niterói, desde antes do anúncio do projeto, as primeiras lembranças 

que tenho do COMPERJ estão associadas às expectativas geradas de uma grande demanda de 

trabalhadores para o complexo e demais serviços fomentados indiretamente pelo 

empreendimento que poderia trazer para a cidade um significativo número de novos 

moradores, gerando algumas preocupações iniciais sobre a estrutura urbana da cidade e a 

mobilidade da região. Ainda em contatos preliminares e distantes sobre o tema, em 2012 

acompanhei com algum interesse os questionamentos e críticas ao projeto do emissário 

submarino que tratava do bota-fora dos dejetos do COMPERJ, cujos sedimentos estavam 

previstos para serem lançados em local próximo das praias de Maricá e Niterói, colocando em 

risco a pesca na praia de Itaipu, onde até hoje se pratica a pesca artesanal, atividade tombada 

no município de Niterói1.  

Os primeiros contatos mais diretos com a temática do COMPERJ se deram durante 

trabalho de assessoria no mandato do vereador de Niterói Paulo Eduardo Gomes (PSOL). 

Embora a obra do COMPERJ estivesse localizada, em maior parte, entre os municípios de 
                                            

1Para maiores informações sobre as campanhas relacionadas ao duto do COMPERJ: 
http://foradutodocomperj.blogspot.com.br/ 
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Itaboraí e São Gonçalo, seus impactos no município de Niterói e região metropolitana já 

estavam, desde o início do projeto, sendo discutidos e especulados. No início de 2014, o 

mandato em tela começou a receber muitas denúncias relacionadas às condições precárias de 

trabalho na obra do COMPERJ. Tratavam de relatos de falta de banheiro adequado no 

canteiro de obra, comida estragada servida aos empregados, falta de água potável, falta de 

pagamento de verbas rescisórias, dentre outros problemas. Em meio às inúmeras denúncias, 

em 2014 a obra do COMPERJ viveu um momento de grande radicalização do movimento dos 

trabalhadores. Uma série de ações e mobilizações crescentes dos trabalhadores, com seguidos 

bloqueios da entrada do COMPERJ não orientados pela direção do sindicato, acirrou o 

conflito entre a base da categoria e sua representação sindical, culminando com um carro do 

SINTICOM incendiado e dois trabalhadores baleados supostamente por seguranças do 

próprio sindicato2.  

Como a atuação da Procuradoria do Trabalho no Município de Niterói abrangia 

administrativamente outros municípios próximos, dentre eles Itaboraí e São Gonçalo, muitas 

audiências públicas e reuniões para tratar dos conflitos sindicais e trabalhistas foram 

realizadas na PTM Niterói, onde pudemos acompanhar alguns desses encontros. Naquele 

momento, alguns trabalhadores, lideranças a princípio espontâneas do movimento grevista da 

época, que acabaram por formar uma comissão de 11 trabalhadores independentes do 

sindicato, se sentiam acuados pelos empregadores e ameaçados pela sua representação 

sindical e acabaram por buscar apoio de figuras públicas que pudessem se solidarizar com o 

problema enfrentado.   

No final de 2014, coroando um ano de intensos questionamentos ao COMPERJ, 

muitos trabalhadores da obra sofreram um processo de dispensa em massa e inadimplência de 

seus créditos trabalhistas. Motivados pela demissão de 469 trabalhadores da empresa Alumini 

em novembro e dezembro de 2014, e com cerca de 2.500 trabalhadores desta mesma empresa 

com salários e verbas trabalhistas atrasadas, os trabalhadores paralisaram novamente a obra, 

com piquetes na entrada do COMPERJ3. Na sequência dessas mobilizações, com a grave crise 

instaurada no final de 2014 que resultou na interrupção da obra4, no começo de 2015 cerca de 

                                            
2CSP-COLUNTAS. Funcionários do COMPERJ são baleados em protesto em Itaboraí. Disponível em: 
<http://cspconlutas.org.br/2014/02/funcionarios-do-comperj-sao-baleados-em-protesto-em-itaborai/>. Acesso em 
07/02/2015.  
3 DINIZ, Débora. Sem acordo, paralisação das obras do COMPERJ chega ao sétimo dia. O Globo. 16/01/206. 
Disponível em:<http://oglobo.globo.com/economia/sem-acordo-paralisacao-das-obras-no-comperj-chega-ao-
setimo-dia-15067487#ixzz3RByl7q1I>. Acesso em 13/02/2015. 
4 A crise no projeto do COMPERJ será melhor abordado no capítulo 3 desta dissertação. 



13 

 

200 trabalhadores do COMPERJ, em manifestação histórica, atravessaram a ponte Rio 

Niterói5.    

Nesse sentido, passamos a acompanhar mais de perto o COMPERJ justamente em 

momento de grave crise do projeto e quando este começava a se desenhar como um 

retumbante fracasso, contrastando com as grandes expectativas depositadas na obra em anos 

anteriores.    

Começamos nossa pesquisa efetivamente no final de 2015, quando imperava um 

cenário de desilusão e descrença em relação ao projeto do COMPERJ e onde as mazelas 

trazidas pelas promessas não cumpridas do empreendimento eram evidentes, com diversos 

trabalhadores desempregados, investimentos imobiliários parados e negócios fechados. 

De 2014 a 2017 o COMPERJ ocupou, majoritariamente, os noticiários dos grandes 

meios de comunicação nacionais não com os grandes números de seu potencial de 

desenvolvimento produtivo ou otimistas análises de expectativas de investimento como 

outrora, mas sim com matérias de caráter negativo, com críticas ao empreendimento. As 

expectativas e o otimismo em relação ao grandioso projeto do COMPERJ deram lugar nos 

noticiários, em geral, à frustrações e descrenças durante esse período. Matérias apontando 

erros e dilemas das obras, como a de título “A obra mais enrolada do Brasil é o COMPERJ”6, 

da revista Exame, foram comuns, e dificilmente uma nota sobre o COMPERJ na imprensa era 

publicada sem um comentário sobre o atraso ou interrupção nas obras e as acusações de 

corrupção que pairavam sobre o empreendimento após a deflagração da fase ostensiva da 

Operação Lava-Jato.  

Os comentários iniciais mais comuns que escutamos ao longo de nossa pesquisa, que 

se desenvolveu justamente nesse período de crise do projeto do COMPERJ, eram de um misto 

de surpresa e preocupação quanto à viabilidade de estudo de um projeto que se tinha por um 

evidente fracasso. Vivenciamos no decorrer de nossa pesquisa um ambiente de intenso 

questionamento ao COMPERJ. Cabe observar que as críticas e questionamentos ao projeto do 

COMPERJ também estão presentes, em grande quantidade, em fontes secundárias sobre o 

tema: artigos acadêmicos, dissertações e teses de doutorado. Ao longo de nossa pesquisa 

tivemos acesso à uma ampla produção crítica ao empreendimento, em especial nos estudos 

                                            
5 BOECKEL, Cristina. Após fechar Ponte, manifestação do Comperj chega à Petrobras.G1. Rio de Janeiro. 
10/02/2015. Disponível e:< http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/noticia/2015/02/apos-fechar-ponte-
manifestantes-do-comperj-interditam-faixa-na-av-brasil.html>. Acesso em 10/10/2015. 
6 A Obra mais enrolada do Brasil é o COMPERJ. Revista Exame. 28/06/2013. disponível em 
<http://exame.abril.com.br/revista-exame/a-obra-mais-enrolada-do-brasil/> acesso em 28/12/2016. 
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localizados no que poderíamos chamar de um campo socioambiental. Um inventário dessas 

importantes produções é apresentado no capítulo 2 dessa dissertação.   

Com um COMPERJ cada vez mais em cheque, fracassado aos olhos de 2014-2018, 

passamos a nos interessar pelas razões de sua existência, quais motivações e interesses e que 

arranjos foram necessários para a viabilidade do projeto. A inquietação principal desta 

pesquisa passou a ser a compreensão de como teria sido possível o COMPERJ.  

Se durante todo o desenvolvimento de nosso estudo (de 2014 até início de 2018) o 

COMPERJ se apresentava como uma grande frustração, fomos ao longo deste processo 

amadurecendo o problema de pesquisa passando a nos concentrar nos seguintes 

questionamentos: sobre qual arranjo espaço-temporal teria surgido o projeto, quais suas 

justificativas e promessas apresentadas originalmente, quais seus mecanismos de 

convencimento, e quais os sujeitos responsáveis pela construção das amplas expectativas do 

projeto. Tais perguntas, em verdade, nos remetem às bases ideológicas e materiais da 

formação do projeto original do COMPERJ.   

Na tentativa de responder essas perguntas, desenvolvemos estudo de caso através de 

pesquisa essencialmente documental, em fontes primárias e secundárias sobre o COMPERJ, 

com atenção especial aos documentos produzidos pelos principais sujeitos envolvidos na 

construção da noção dominante do projeto e sua implementação. Importante a ressalva de que 

os documentos não falam por si e são, em regra, produzidos a partir dos interesses próprios 

dos responsáveis por sua elaboração. Conforme os ensinamentos de Marc Bloch, os 

documentos são apenas vestígios, tão ou mais importante que os documentos são as perguntas 

a eles feitas7.  

Como fontes primárias trabalhamos com reportagens na imprensa escrita dos 

principais jornais e periódicos nacionais, como o Valor Econômico, a Folha de São Paulo e a 

Revista Exame, bem como revistas especializadas no setor de Óleo e Gás e da construção 

civil, como a Revista Brasileira de Direito do Petróleo, Gás e Energia, a Revista O 

Empreiteiro e outras que são citadas em nossas referências. Foram consultados, ainda, 

documentos produzidos pela Petrobras, incluindo notícias divulgadas pela empresa, os 

relatórios anuais de Sustentabilidade ou de Balanço Socioambiental e de Administração, 

produzidos de 2006 a 2017, os boletins informativos do COMPERJ, bem como estudos sobre 

os possíveis impactos do COMPERJ, como o EIA/RIMA da licença prévia do 

                                            
7 Nesse ponto, firmes nos ensinamentos de Marc Bloch. Em: BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de 
historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
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empreendimento e da UPGN e a AEE-COMPERJ 2016. Protocolamos, ainda, pedidos de 

informação a Petrobras referente aos contratos do COMPERJ, sem que tenhamos tido resposta 

satisfatória, sob o argumento final de que as informações solicitadas tratariam de segredo 

comercial/empresarial (nesse sentido foram os pedidos de informação SIC 04265/2016, SIC    

04264/2016, SIC 05215/2016 e SIC 05216/2016).  

Após identificar a FIRJAN como um dos sujeitos ativos na construção das 

expectativas e disciplina dos riscos do COMPERJ, o que é melhor tratado ao longo do 

capítulo 2 dessa dissertação, foram consultados alguns trabalhos produzidos por esta entidade: 

estudos sobre as potencialidades do COMPERJ e relatórios sobre a economia do Estado do 

Rio de Janeiro, citados ao longo deste trabalho. Também foram fontes importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho algumas publicações dos sindicatos que atuam no COMPERJ: 

SINTICOM e o SINTRAMON. Foram feitas, ainda, consultas a documentos produzidos pelo 

Estado Brasileiro, em sentido estrito, atas de reuniões ocorridas na Assembleia do Estado do 

Rio de Janeiro, em especial durante o movimento A Refinaria é Nossa!,  relatórios de 

fiscalização do Ministério do Trabalho, relatórios de Comissões Parlamentares de Inquérito 

etc.  

Além das fontes documentais, comparecemos a algumas audiências públicas que 

trataram do COMPERJ realizadas na ALERJ ao longo do ano de 2014 e na Câmara Municipal 

de Niterói nos anos de 2014 e 2017, bem como realizamos entrevistas informais com André 

Correa Figueira, juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Itaboraí desde 2012, e 3 funcionários 

da Petrobras envolvidos diretamente com o COMPERJ, que preferiram manter o anonimato.  

Foram consultadas, ainda, diversas publicações acadêmicas que de alguma forma se 

dedicaram ao tema do COMPERJ. Tais trabalhos encontram-se citados em nossas referências 

bibliográficas e ao longo desta dissertação em citações no corpo deste texto. A presente 

dissertação só foi possível ser desenvolvida a partir da leitura desse esforço intelectual já 

consolidado ao qual somos eternamente gratos.   

A realização de grandes obras, conforme destaca Pedro Campos em sua tese de 

doutorado sobre a atuação das empreiteiras durante a Ditadura Militar Brasileira, é uma das 

funções do Estado, desde seus primórdios8. Com essa afirmação pretendemos abrir a breve 

exposição sobre nosso referencial teórico e alguns dos conceitos trabalhados ao longo deste 

                                            
8 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira: A Ditadura dos Empreiteiros: as empresas nacionais de construção 
pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 1964-1985/ Pedro Henrique Pedreira Campos. – 
2012 . Tese Doutorado UFF. 
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estudo.  

O primeiro conceito utilizado nesta dissertação que se faz necessário explicar trata da 

própria noção de Estado. Nesse ponto, estamos de acordo com o conceito de Estado trazido 

por Bob Jessop em sua abordagem estratégico-relacional. A partir da formulação original de 

Nicos Poulantzas do Estado enquanto uma relação social9, Jessop entende que o exercício dos 

poderes do Estado reflete um prévio balanço de forças institucionalizado, mediado através dos 

aparatos de estados, com sua estratégia estrutural seletivamente inscrita10. Uma boa tradução 

da definição de Estado apresentada por Jessop em The Future of Capitalist State foi elaborada 

por Pedro Loureiro: 

um conjunto relativamente unificado, socialmente inserido e enraizado, 
socialmente regularizado e estrategicamente seletivo de instituições, 
organizações, forças sociais e atividades organizadas em torno de (ou pelo 
menos envolvidas em) fazer decisões vinculativas para uma comunidade 
política imaginada.11 

 
Desta forma, compartilhamos da compreensão do Estado como uma relação social e 

não como um sujeito próprio ou mesmo instrumento ou aparato neutro à espera de que um 

governo assuma a cabeça de seu corpo. 

Os poderes do Estado e as estratégias por ele conduzidas são resultados do balanço das 

forças políticas que operam no Estado, dentro da máquina administrativa estrito senso, e para 

além do Estado. É através desta formulação que trabalhamos o COMPERJ como uma política 

de Estado, em especial no segundo capítulo desta dissertação. Quando utilizamos a 

terminologia política de Estado estamos tentando reforçar que este projeto se trata de uma 

estratégia específica, resultante da consolidação de determinadas forças políticas que atuam 

no Estado em seu sentido ampliado. Desta forma, quando tratamos do COMPERJ como uma 

política de Estado, em oposição a uma estrita política de Governo ou estratégia empresarial, 

estamos reforçando a noção de que o COMPERJ se construiu como uma estratégia que se 

impôs para além dos interesses de determinado governo ou da empresa Petrobras e suas 

empreiteiras contratadas para a obra. Foram empreendidos consideráveis esforços para que os 

interesses de ambos, da atuação associada entre governo e empresas, fossem assumidos como 

interesses mais gerais, abarcando outras forças políticas.  

                                            
9 POULANTZAS, Nicos. O Estado, O Poder, O Socialismo. - São Paulo: Paz e Terra. 2000. 
10  JESSOP, Bob. The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press, 1ª ed., 2002. 
11LOUREIRO, P. Mendes. Teoria do Estado, abordagem estratégico-relacional e economia política cultural 
contribuições de Bob Jessop para a compreensão da crise capitalista contemporânea e suas metamorfoses. 
In: Marx e o Marxismo 2013: Marx hoje, 130 anos depois, 2013, Niterói. Anais do Marx e o Marxismo 2013: 
Marx hoje, 130 anos depois. Niterói, 2013. p. i-26. 
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Entendemos que as forças do mercado, sozinhas, não conseguem assegurar a 

improvável continuidade do processo de acumulação de capital e eterna busca pela 

lucratividade. O Estado tem desenvolvido papel fundamental a assegurar as condições extra 

econômicas fundamentais ao processo de acumulação, precisando de uma certa coesão interna 

para formular programas capazes de, rompendo com as barreiras de demandas estritamente 

particulares, se apresentar como interesses gerais da sociedade. 

Em grande medida, buscamos ao longo desta dissertação descrever como se deu a 

construção do COMPERJ como um compromisso institucionalizado capaz de receber a 

adesão de diversos setores da sociedade e os elementos de seu discurso dominante que o 

apresentou como um “interesse socioeconômico e ambiental geral”.  

Nessa perspectiva de Estado ampliado trabalhamos também, em especial no segundo 

capítulo desta dissertação, com os conceitos de consenso e coerção ou força seguindo de perto 

as contribuições de Antonio Gramsci. Quando falamos no segundo capítulo em um “amplo 

consenso” dominante sobre o projeto do COMPERJ não o fazemos como sinônimo de 

unanimidade em relação ao empreendimento. Conforme destacamos no 2 capítulo, o 

COMPERJ desde o início do projeto sofreu com críticas e oposições, principalmente 

organizadas ao redor de um campo socioambiental bem definido. Tratamos nesta dissertação 

de consenso e coerção como funções de dominação e direção política. Quando destacamos o 

“amplo consenso” do COMPERJ o fazemos para reforçar um processo de dominação ou de 

direção política, diverso da imposição coercitiva, que foi construído sobre a noção do 

COMPERJ como uma ampla solução local, ambiental, social e econômica, e que recebeu a 

adesão de importantes e diversificados setores da sociedade.  
 

O que se chama de “opinião pública” está estreitamente ligado à hegemonia 
política, ou seja, é o ponto de contato entre a “sociedade civil” e  a 
“sociedade política”, entre o consenso e a força. O Estado, quando quer 
iniciar uma ação pouco popular, cria preventivamente a opinião pública 
adequada, ou seja, organiza e centraliza certos elementos da sociedade 
civil12. 

 

As funções coercitivas e de consenso do Estado caminham juntas e fazem um jogo, 

onde um elemento aumenta à custa do outro13. Embora a coerção também tenha sido 

fundamental para o desenvolvimento do projeto do COMPERJ, destacamos nesta dissertação 

                                            
12 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Volume 3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 2000. 
13 GORENDER, Jacob. Coerção e consenso na política. in: Estud. av. vol.2 no.3 São Paulo Sept./Dec. 1988 
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a importância da construção de seu consenso dominante, que consideramos mais marcante na 

história do empreendimento do que as facetas coercitivas desta política.  

Um dos elementos desse consenso ou das condições extra econômicas para a formação 

da estratégia do COMPERJ foi a confusão deste com a noção de um território próprio, o 

território do COMPERJ. Para ilustrar esse ponto, destacamos nos boletins informativos do 

COMPERJ, no capítulo 2 desta dissertação, como estes se transformaram, aos poucos, em 

veículo de comunicação de sua região, tratando de temas diversos, pouco relacionados com a 

obra ou o empreendimento em si do COMPERJ. É nesse sentido que tratamos, no capítulo 2, 

do COMPERJ como um projeto-território.  

No primeiro capítulo desta dissertação trazemos um panorama da conjuntura político-

econômica nacional em que o projeto do COMPERJ surgiu. Identificamos que o projeto do 

COMPERJ se inseriu em uma agenda político-econômica mais claramente localizada no 

segundo mandato de Lula da Silva (2007-2010). Em verdade, o projeto foi anunciado durante 

campanha para as eleições de 2006 onde Lula da Silva conquistaria seu segundo mandato. 

Durante o segundo mandato de Lula da Silva foi conduzida uma estratégia de 

desenvolvimento que, ao mesmo tempo em que se manteve o esqueleto de uma política 

macroeconômica ortodoxa, aumentou os investimentos em grandes obras públicas e buscou o 

fortalecimento e internacionalização de alguns grandes grupos nacionais. Nesse processo, a 

Petrobras foi sujeito e objeto dessa política, anunciando na época agressivos investimentos em 

construções de novas refinarias, dentre elas o COMPERJ. Neste capítulo, retomamos algumas 

análises de Jessop sobre o Estado competitivo, utilizado para caracterizar o Estado que tenta 

assegurar o crescimento econômico em suas fronteiras ou tenta assegurar vantagens 

comparativas para os capitais baseados em suas fronteiras, o que entendemos ser propício à 

nossa discussão de uma estratégia de desenvolvimento associada à formação de grandes 

campeões nacionais. 

 Identificado o cenário maior, nacional, da estratégia político-econômica em que o 

COMPERJ se inseriu, o segundo e terceiro capítulos foram pensados a partir das importantes 

contribuições trazidas durante a defesa do projeto de qualificação desta dissertação. 

No capítulo 2 buscamos descrever mais detalhadamente os principais elementos do 

consenso do COMPERJ e os principais personagens responsáveis por sua construção. Nesse 

sentido, destacamos a formação de um movimento anterior de pressão política organizada 

para a instalação de uma nova refinaria no Estado do Rio de Janeiro, onde muitos dos sujeitos 

desse processo voltariam a se encontrar nas discussões iniciais sobre o COMPERJ, 
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conformando um determinado discurso do projeto como uma conquista do Estado do Rio de 

Janeiro ou da região de sua instalação. Ainda no capítulo 2, avançamos sobre a análise de 3 

estudos sobre os potenciais produtivos do COMPERJ, elaborados pela FIRJAN/FGV, pela 

Secretaria de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro/COPPE e pela CONCREMAT/Petrobras, 

que trataram de apresentar a base técnico-científica da noção do COMPERJ enquanto uma 

grande e ampla solução local, com sua esperada enorme empregabilidade e capacidade de 

atração de investimentos. Tais estudos, somados a outros que destacamos ao longo de nossa 

dissertação, tiveram seus resultados reproduzidos pela grande mídia e mídia especializada, 

operando, ainda, a disciplina dos riscos do empreendimento, transformando em números as 

potências e os riscos do projeto. Em relação aos riscos ou falhas do empreendimento, em sua 

maioria seriam estes pretensamente contornados através de diversas medidas compensatórias. 

Buscamos destacar a comunhão de discursos entre governos: estadual, federal e municipais 

locais, Petrobras, entidades representantes do empresariado fluminense, como a FIRJAN, 

sindicatos dos trabalhadores do COMPERJ, grandes e especializados veículos de 

comunicação, e alguns atores locais, que partilharam da noção do COMPERJ como uma 

solução ampla para uma região econômica, social e ambientalmente degradada. Mesmo em 

relação aos pontos de maior contestação ao projeto, com destaque para a temática ambiental, 

o COMPERJ, em sua noção dominante, foi anunciado como uma solução e não problema.  

No capítulo 3, apresentamos uma breve trajetória do projeto do COMPERJ e 

localizamos historicamente as suas alterações. Dividimos, neste capítulo, o projeto do 

COMPERJ em 3 fases: uma fase inicial de considerável estabilidade (2007-2010), uma fase 

de reavaliação do projeto e exposição de suas dificuldades e incertezas (2011-2014) e uma 

fase de evidente crise do projeto (2014 em diante). Ao final do capítulo 3, com a crise do 

projeto do COMPERJ, de seu consenso e compromisso inicial, identificamos o surgimento da 

construção discursiva de uma alternativa ao projeto, por meio da obra da UPGN na planta do 

COMPERJ. Muito embora as dimensões e naturezas produtivas do COMPERJ e UPGN sejam 

incomparáveis, podemos identificar uma tentativa de se canalizar as expectativas do 

COMPERJ, em especial sobre sua empregabilidade e capacidade de atrair investimentos e 

aumentar a renda da região, para o projeto da UPGN.  

Em nossas considerações finais fazemos um pequeno balanço da trajetória percorrida 

nesta dissertação, trazemos um resumo de nossos principais apontamentos, bem como 

apresentamos um pequeno prognóstico para o período futuro do projeto do COMPERJ. Nesta 

parte final da dissertação, discorremos também um pouco sobre o que faltou ser trabalhado e 
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o que, a nosso ver, demandaria maior atenção para futuros estudos mais aprofundados do 

COMPERJ.     
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CAPÍTULO 1 – O SURGIMENTO DO COMPERJ E SEU SENTIDO EM UM 

MODELO DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

1. O COMPERJ antes do canteiro de obras 

 

 Nesse primeiro capítulo buscamos traçar, em linhas gerais, as origens do projeto do 

COMPERJ, não como uma aventura fortuita, mas como um fenômeno inserido em uma 

agenda econômica estatal específica e historicamente localizada. 

 O projeto do COMPERJ se formou como um arranjo complexo de interesses, com o 

protagonismo de diversos personagens na construção de seu consenso inicial. A composição 

de interesses representados pelo COMPERJ é ampla e trataremos com maior cuidado em 

momento posterior nesta dissertação. 

A fim de exemplificar brevemente parte dos principais interesses e projetos que se 

impuseram sobre o COMPERJ, podemos listar as seguintes visões que sustentaram o 

empreendimento e seus personagens. Os governos locais, do Estado do Rio de Janeiro e dos 

municípios do entorno do projeto, através de suas autoridades representantes, justificaram a 

existência do projeto inicialmente como uma grande oportunidade de desenvolvimento para a 

sua região, atraindo empresas e empregos, com capacidade de aumentar a arrecadação de 

tributos e possibilitar a melhoria da infra-estrutura urbana através de projetos e programas 

associados ao empreendimento. Setores do empresariado e dos trabalhadores, em especial da 

construção pesada, conforme manifestação de suas entidades de classe, de um modo geral 

receberam bem o projeto em razões similares às manifestadas pelos governos locais, com 

destaque para as falas sobre a capacidade de geração de empregos e as inúmeras 

possibilidades de negócios ofertadas à região. Em junho de 2008, a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) divulgou evento da FIRJAN “Vocações regionais e demandas de 

recursos humanos em todos os níveis” destacando os incríveis números de novos postos de 

trabalho que seriam gerados no estado do Rio de Janeiro com os novos investimentos em 

grandes empreendimentos como o Arco Metropolitano e o COMPERJ14 

 

 Porém, conforme veremos melhor em nosso capítulo segundo, a composição de 

interesses do COMPERJ não se deu sem conflito e exposição das contradições do projeto. 

                                            
14 CUT. Rio terá 474 mil novos empregos até 2014. 05/06/2008. Disponível em: 
https://www.cut.org.br/noticias/rio-tera-474-mil-novos-empregos-ate-2014-37fc. Acesso em 18/12/2017. 
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Junto com a ideia do COMPERJ e a definição de sua localização surgiram, desde cedo, falas 

críticas e movimentos de oposição, em especial preocupados com as questões ambientais 

trazidas pela instalação de um enorme Complexo Petroquímico próximo às áreas de especial 

interesse ambiental do entorno da Baía de Guanabara, ameaçando, ainda, a sobrevivência da 

atividade de pesca e da vida comunitária na área de impacto direto do empreendimento. 

Esses interesses ou projetos fracionados são parte da totalidade do fenômeno do 

COMPERJ e permitem uma pluralidade de olhares sobre os fundamentos e sentidos do 

empreendimento. Trataremos, no nosso segundo capítulo, de descrever um pouco melhor essa 

gama de interesses ou possibilidades através de uma análise sobre o que estamos chamando 

de a formação do “consenso” do COMPERJ. 

Nesse primeiro capítulo, sem fugir da noção do projeto do COMPERJ como expressão 

de uma complexa rede de interesses, com suas próprias contradições, tomamos como ponto de 

partida uma visão panorâmica do projeto do COMPERJ ou, mais precisamente, procuramos 

iniciar nossa análise pela localização histórica do projeto do COMPERJ, buscando entendê-lo 

como produto de um projeto maior de nação ou modelo de desenvolvimento específico, 

determinado em seu próprio tempo e espaço. Trata-se do COMPERJ como fruto de um 

momento histórico particular e expressão de uma estratégia que se provou hegemônica em sua 

origem, organizando diversos interesses fracionados em um projeto comum, mais amplo, e 

que a despeito das críticas se impôs como uma realidade. Nesse nosso primeiro capítulo 

apresentamos uma tentativa de compreensão dos fundamentos do COMPERJ, a partir de uma 

estratégia de desenvolvimento nacional historicamente localizada a orientar o seu surgimento. 

O projeto do COMPERJ, antes de tudo, tratou-se de um projeto de Estado e de um 

projeto de governo. Foi um projeto de Estado, na medida em que foi expressão material de um 

balanço de forças e das relações próprias de agentes coletivos e individuais que atuaram no 

Estado em um sentido ampliado. Tamanho empreendimento só seria possível como uma 

política de Estado, um projeto capaz de se colocar como um interesse coletivo. Por outro lado, 

foi também o COMPERJ um projeto de governo, na medida em que surge e é resultado de um 

governo específico, bem identificado historicamente. 

Muito antes de constar nos relatórios anuais da Petrobras e de se apresentar 

conceitualmente como uma estratégia empresarial para os leitores de seus relatórios de gestão, 

o projeto do COMPERJ foi apresentado à sociedade em 14/06/2006 em um dia repleto de 

festividades e discursos políticos. Tais celebrações se deram às vésperas do prazo limite 
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estipulado pela lei eleitoral15 para que  candidatos com cargos políticos no Poder Executivo 

pudessem inaugurar obras públicas. Para além dos festejos e discursos políticos, no caso do 

COMPERJ não havia muito o que se inaugurar no dia do “Lançamento de sua Pedra 

Fundamental”, uma vez que o início da terraplenagem do empreendimento só se daria de fato 

em março de 2008, quase dois anos depois dos referidos eventos, e sequer havia sido 

protocolado o requerimento de licença prévia do empreendimento. O decreto expropriatório 

da área do COMPERJ, ressalta-se, foi assinado apenas no dia anterior ao lançamento da pedra 

fundamental da obra, em 13/06/2006.16   

 
 Estabelecer os marcos ou fundamentos históricos para a origem de fenômenos 

é sempre matéria traiçoeira, as relações com acontecimentos correlatos, concausas e a busca 

por indícios do que estaria por vir geralmente só encontram limites na criatividade do 

observador social. Desta forma, relacionar acontecimentos distintos, em especial ocorridos em 

momentos históricos diferentes, merece sempre ressalvas para não se cair no caminho fácil e 

impreciso das causalidades necessárias, como que se um movimento ou projeto posterior 

fosse consequência necessária e direta de um fenômeno específico anterior, por guardarem 

alguma similaridade. Ressalvas teóricas à parte, antecedendo ao projeto do COMPERJ, 

identificamos um movimento importante, que apesar de não constituir um caminho natural ao 

que viria a ser o COMPERJ, contribuiu, em boa medida, para organizar uma demanda 

coletiva pela construção de uma nova refinaria no Estado do Rio de Janeiro. Estamos falando 

da campanha “A Refinaria é Nossa!”, que unificou interesses de diversos aparelhos de classe, 

sujeitos e entidades que atuam no Estado estrito senso e para além desse Estado. A ideia de 

uma nova refinaria brasileira situada no Estado do Rio de Janeiro ganhou força no começo de 

2003 com o lançamento da citada campanha, mobilizando em especial parlamentares e 

governo do Estado do Rio de Janeiro e setores do empresariado fluminense. A construção de 

uma nova refinaria no estado do Rio de Janeiro, segundo a tese de seus entusiastas, era bem-

vinda como um caminho para o desenvolvimento do Estado e se justificaria pela aparente 

contradição de ser o território fluminense o principal produtor de petróleo, em muito graças à 

Bacia de Campos, principal área sedimentar já explorada na costa brasileira, e não possuir o 
                                            

15BRASIL. Lei 9504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. 
16BRASIL. Presidência da República. Decreto de 13 de junho de 2006. Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão administrativa de passagem, em favor da Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, os imóveis que menciona, constituídos de terras e benfeitorias, necessários à 
construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 13/06/2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10850.htm. Acesso em 20/11/2017. 
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mesmo protagonismo no tocante ao refino do óleo. O Estado do Rio de Janeiro, segundo os 

argumentos da época da campanha “A Refinaria é Nossa!”, seria responsável por cerca de 

80% da produção de petróleo nacional e apenas cerca de 10% de seu refino.  Além do 

argumento do desenvolvimento regional, a campanha “A Refinaria é Nossa!” também buscou 

tratar da questão estratégica do déficit de processamento do petróleo produzido no Brasil. A 

dependência externa do país, no tocante ao abastecimento do mercado interno de derivados de 

petróleo, era ponto de pauta da Agência Nacional de Petróleo e do setor petroquímico na 

época. A pauta do déficit nacional de derivados do petróleo permaneceu presente, anos depois, 

dentre os fundamentos ou justificativas do que viria a ser o projeto do COMPERJ. 

Assim, em 2003, materializada na campanha “A Refinaria é nossa!”, tivemos uma 

soma de esforços de diversos sujeitos pela construção de uma nova refinaria no Rio de 

Janeiro. 

A amplitude política da campanha “A Refinaria é nossa!” pode ser percebida nas falas 

e presenças na sessão solene sobre o tema realizada em Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro em 12/05/2003. Participaram do evento, por exemplo, o deputado Chico Alencar (na 

época filiado ao Partido dos Trabalhadores)  e o então senador Sérgio Cabral (PMDB), bem 

como representantes do governo do Estado do Rio de Janeiro, na época governado pela recém 

eleita Rosinha Garotinho (na época do PSB) e diversas entidades de classe fluminenses, 

dentre elas a Firjan, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Fecomércio, a OAB-RJ, a 

Amcham-RJ, o Clube de Engenharia e o Crea-RJ17. 

A campanha “A Refinaria é Nossa!”, que contou inclusive com um desfile de moda 

temático organizado pela Associação de Joalheiros e Relojoeiros do Rio de Janeiro18, trazia 

em seu nome uma clara alusão ao lema “O Petróleo é Nosso” da antiga “Campanha do 

Petróleo” da década de 1940 que defendia uma determinada noção de desenvolvimento 

atrelada ao monopólio estatal do petróleo. Uma perspectiva de soberania vinculada à gestão 

da produção de petróleo. O lema “A Refinaria é nossa!” foi amplamente divulgado pelo 

governo do estado do Rio de Janeiro, sendo sua palavra de ordem estampada em veículos e 

publicações oficiais do Estado. 

                                            
17ALERJ. Ata da sessão solene realizada em 12/05/2003. 
18A AJORIO, associação de joalheiros e relojoeiros do Rio de Janeiro, chegou a organizar um desfile de moda 
temático inspirado  no petróleo na estação da Leopoldina. Vide: Campanha “A  Refinaria é Nossa” entra 
na passarela do Rio. Agência  de Notícias,  25/06/2003. Disponível em: 
<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2003-06-25/campanha-refinaria-e-nossa-entra-na-passarela-do-
rio>,  acesso em 25/12/2016. 
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Desta forma, de forma intensa a partir do começo de 2003, foi se consolidando no Rio 

de Janeiro uma vontade política voltada para a construção de uma nova refinaria no estado, 

proposta que unificou parlamentares do Rio de Janeiro, governo do estado, e diversas 

entidades de classe fluminenses. 

Apesar do esforço coletivo materializado na campanha “A Refinaria é Nossa!”, seus 

objetivos, pelo menos em uma perspectiva mais imediata, não foram alcançados. No espaço 

de alguns anos após a campanha, porém, o Estado do Rio de Janeiro finalmente passou das 

intenções de  desenvolvimento do refino e todas as suas alardeadas potências no estado para 

um projeto concreto de construção de um complexo industrial de refino na região, o projeto 

do COMPERJ.  

 O COMPERJ se consolidou em momento posterior ao movimento “A Refinaria é 

Nossa!” com outras bases, formas distintas de financiamento (a campanha “A Refinaria é 

Nossa!” ventilava, por exemplo, o uso de recursos do Estado do Rio de Janeiro para viabilizar 

o projeto), e de dimensão completamente diferente19. O novo parque de refino no Estado do 

Rio de Janeiro, ou mais precisamente o projeto do COMPERJ, somente se concretizou quando 

encampada a ideia pelo governo federal e Petrobrás, alguns anos após a campanha A Refinaria 

é Nossa!, durante as campanhas de Lula da Silva para sua reeleição na presidência da 

República e de Sérgio Cabral (PMDB) para o governo do Estado do Rio de Janeiro.  

A pedra fundamental do COMPERJ foi lançada em 14 de junho de 2006, em  um dia 

repleto de solenidades e atividades públicas que se iniciaram na Fazenda Macuco em Itaboraí, 

local previsto para a construção da unidade operacional do COMPERJ, e continuaram no 

Clube Mauá, em São Gonçalo, onde ocorreu a cerimônia de lançamento da pedra fundamental 

do Centro de Inteligência de São Gonçalo (Cisg)20, centro pensado para a capacitação de 

empresas locais para a prestação de serviços ligados à cadeia de construção e produção do 

COMPERJ e da mão de obra local para a construção, montagem, operação e manutenção do 

Complexo. 

                                            
19O projeto do COMPERJ como herdeiro e resultado da campanha “Refinaria é Nossa!” é questão defendida 
pelo grupo político da ex governadora Rosinha Garotinho e do ex governador Antonny Garotinho, conforme 
podemos ver na matéria “A matéria é nossa, mas ninguém sabe quando vai terminar”, de 03/07/2017, disponível 
em: <http://www.blogdogarotinho.com.br/lartigo.aspx?id=11218>. Acesso em 20/10/2017 
20As matérias da época que tratam do lançamento da pedra fundamental do COMPERJ, inclusive as divulgadas 
nos veículos de mídia da própria Petrobras, se referem à unidade em São Gonçalo prevista para a capacitação de 
empresas e pessoas para atuarem na rede de produção do COMPERJ e sua obra com a denominação de Centro 
de Inteligência do COMPERJ, razão pela qual mantivemos o nome utilizado na época neste momento de nossa 
dissertação.  Mais adiante a Petrobras, em seus relatórios e comunicações oficiais, assim como a imprensa em 
geral, passará a chamar a referida unidade de Centro de Integração do COMPERJ. 
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Os eventos de lançamento tiveram caráter essencialmente político, anunciando, em 

verdade, um projeto cuja construção sequer seria iniciada durante aquele primeiro mandato do 

presidente Lula da Silva que se encerraria no mesmo ano do lançamento do COMPERJ 

(2003-2006). As atividades, conforme mencionamos, foram realizadas há menos de um mês 

do prazo limite para candidatos à cargos eletivos na eleição de outubro de 2006 

comparecerem em inaugurações de obras públicas, conforme dispõe o art. 77 da Lei nº 

9.504/199721.  

Dentre as autoridades que marcaram presença nas festividades do dia 14/06/2006 

estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a prefeita de São Gonçalo Aparecida 

Panisset (então no PFL), e o presidente da Petrobrás na época José Sergio Gabrielli. 

Conforme dão conta as notícias da época, o projeto naquele momento já era anunciado 

como uma grande oportunidade para o desenvolvimento da Região de seu entorno, com 

geração de empregos, assim como pretendia cumprir o papel estratégico de diminuição da 

dependência externa de derivados de petróleo. Os destaques mais comuns nas matérias da 

época ficaram por conta de dados técnicos da capacidade de refino estimada e das 

características iniciais das unidades de produção, bem como para a enorme capacidade de 

geração de empregos do Complexo Petroquímico. Segundo anunciado no dia de seu 

lançamento, o COMPERJ teria a capacidade de gerar 200 mil empregos (diretos, indiretos e 

por renda) em todo o país22, números que serão exaustivamente lembrados em diversas 

matérias futuras sobre o COMPERJ, e que como poderemos ver no capítulo 2 desta 

dissertação foram embasados por alguns interessados estudos técnicos. 

O lançamento da pedra fundamental do COMPERJ em 2006 tratou muito mais de um 

evento político de propaganda e programa para um possível segundo mandato do presidente 

Lula da Silva (PT), já em campanha para sua reeleição, do que início efetivo da obra.  

Nas eleições presidenciais de 2006, Lula da Silva (PT) foi eleito no segundo turno, 

com 60,83% dos votos válidos, derrotando o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) que obteve 

39,17% dos votos válidos no pleito. 

                                            
21BRASIL. Lei 9504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. 
22Nesse sentido: “Lula lança pedra fundamental do complexo petroquímico”. Revista TN Petróleo. Disponível 
em <http://tnpetroleo.com.br/noticia/lula-lanca-pedra-fundamental-do-complexo-petroquimico/>. Acesso em 
13/07/2016.; e “Petrobras lança pedra fundamental do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro”. Agência 
Petrobras. Disponível em 
<http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/Materia/ExibirMateriaProximaAnterior?p_materia=1633&p_edi
toria=8&_direcao=0>. Acesso em 13/07/2016. 
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Apesar do anúncio antecipado na metade de 2006, o projeto do COMPERJ foi, em 

verdade, incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) lançado em janeiro de 

2007, o pedido de licença prévia foi protocolado em finais de 200623, e as obras de 

terraplenagem do empreendimento, conforme já mencionamos, só iniciaram em março de 

2008. Nos documentos de gestão elaborados pela Petrobras no ano de 2006 (Balanço Social e 

Ambiental 200524, de 02/06/2006, e o Plano de Negócios 2007-2011, de 28/07/2006) não há 

qualquer menção ao projeto do COMPERJ, mesmo sendo o Plano de Negócios 2007-2011 

datado de 28/07/2006, 1 mês e 14 dias após o lançamento da pedra fundamental do 

empreendimento. 

Nesse sentido, embora, por opção política, tenha sido lançada a pedra fundamental do 

COMPERJ em 2006, temos que o empreendimento tratou-se efetivamente de um projeto 

claramente inserido em uma agenda política para o segundo mandato do presidente Lula da 

Silva (PT), que se iniciou em 2007. Em verdade, consideramos que a própria antecipação do 

lançamento da pedra fundamental do COMPERJ, pelos motivos aqui expostos, contribuem 

para ressaltar esse corte cronológico e político da construção e desenvolvimento do projeto do 

COMPERJ como um projeto inserido na agenda econômica do segundo mandato de Lula da 

Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
23SOARES, David Gonçalves. Um relato sobre o processo de licenciamento do COMPERJ e as ações de 
resistência na região da Baía de Guanabara. Revista Ensaios, Vol.7, julho-dezembro de 2014. 
24PETROBRAS. Balanço Social e Ambiental 2005. junho/2006. 
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1.2. O projeto do COMPERJ como parte de uma agenda de desenvolvimento para o 

segundo mandato do presidente Lula da Silva (2007-20010)  

 

Conforme já sinalizamos, apesar da oportuna antecipação do lançamento de sua pedra 

fundamental no ano de 2006, o projeto do COMPERJ se inseriu, mais precisamente, na 

agenda política do segundo mandato do presidente Lula da Silva (2007-2010) e no projeto de 

desenvolvimento nacional nela expressada, com seu particular arranjo de forças e interesses. 

Precisamos reconhecer que o COMPERJ como parte de uma determinada agenda ou 

projeto de desenvolvimento nacional tratou-se de narrativa corrente ao longo da história do 

projeto. Desde o lançamento de sua pedra fundamental, a questão do COMPERJ como parte 

fundamental do desenvolvimento do país esteve colocada, conforme bem resume a fala do ex-

presidente Lula da Silva naquele dia festivo de lançamento da pedra fundamental do 

empreendimento, segundo as notícias da época: “Com este passo, a Petrobras vai participar de 

forma definitiva do desenvolvimento do país’’25. A fala do ex-presidente pretende reforçar um 

possível marco de passagem na história da relação da Petrobras com o desenvolvimento 

nacional. Descontados os exageros já característicos dos eventos políticos de lançamento de 

obras ou empreendimentos estatais e, nesse caso ainda mais animados pela eleição 

presidencial que se aproximava, fato é que o grandioso projeto do COMPERJ foi apresentado 

desde seu início como um projeto para a nação, ou de interesse público, muito além de uma 

opção estratégica empresarial da companhia Petrobras. 

O anúncio do projeto do COMPERJ representou uma clara sinergia entre a agenda de 

investimentos da Petrobras e a agenda econômica nacional oficial e seus caminhos para o 

desenvolvimento propostos no segundo mandato de Lula da Silva. O COMPERJ surgiu como 

uma grande obra inserida em um programa de desenvolvimento apresentado para o segundo 

mandato do presidente Lula da Silva, em uma estratégia que não dispensou a atuação ativa da 

Petrobras. 

O início do projeto do COMPERJ coincide, já feitas as devidas ressalvas quanto à 

antecipação do lançamento da sua pedra fundamental, com o início do segundo mandato de 

Lula da Silva  na presidência da República. A construção do COMPERJ foi incluída em uma 

agenda nacional de investimentos públicos em grandes obras fomentadas pelo governo federal 

já no primeiro ano do segundo mandato de Lula da Silva. Em janeiro de 2007 como uma das 

                                            
25Lula e Sérgio Gabrielli lançaram pedra fundamental do Complexo Petroquímico. Revista Negócios Offshore. 
disponível em:  <http://www.clickmacae.com.br/?sec=47&pag=galeria&cod=898> . Acesso em 13/07/2016. 
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primeiras medidas do novo mandato conquistado nas eleições de 2006, o governo federal 

lançou o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Tratou-se o PAC de um pacote de 

medidas para os quatro anos do segundo mandato de Lula da Silva que previam investimentos 

da ordem de cerca de meio trilhão de reais, basicamente em obras de infraestrutura, tais como 

de saneamento, habitação, transporte e energia. Lula da Silva chegou a comparar sua agenda 

de investimentos voltados ao crescimento econômico com o período do “milagre econômico” 

durante o governo militar entre finais de 1960 e início de 1970, porém, segundo o então 

presidente, sem os dissabores do regime ditatorial26. O ex-presidente reforçou, assim, uma 

pauta de desenvolvimento e crescimento que passava pela implementação de grandes obras de 

infraestrutura. Dentre as grandes obras inscritas no PAC lançado em janeiro de 2007 o 

COMPERJ figurou como uma das de maior destaque.  

Importante lembrar, ainda, que a coordenação do PAC no governo Lula da Silva ficou 

a cargo de sua futura sucessora na presidência, Dilma Rousseff, então Ministra-chefe da Casa 

Civil27, um indício da centralidade política de tal agenda. 

Além das obras do PAC, outras medidas como a redução da meta de superávit fiscal de 

4,2% para 3,75% do PIB foram tratadas como indícios de uma política fiscal um pouco mais 

flexível no segundo mandato de Lula da Silva, abrindo caminho para uma agenda de maiores 

investimentos capitaneados pelo Estado28. Nesse sentido, nos parece não ser furtiva a 

comparação de Lula da Silva com o “milagre econômico” dos governos militares. Há 

significativa semelhança entre as ideias de desenvolvimento por trás das políticas de 

fortalecimento da construção pesada nacional presentes nesses dois períodos, com grandes 

obras públicas e aumento de gastos do Estado, estrito senso29.  

Acompanhando a agenda econômica do governo federal, a gestão de José Sergio 

Gabrielli à frente da presidência da Petrobras foi responsável pelo anúncio de agressivos 

                                            
26FOLHA DE SÃO PAULO. É preciso evitar "retrocesso" em 2010, diz Lula. Folha de São Paulo, São Paulo, 
01/04/2008. Disponível em:<http://migre.me/wvpG2>; acesso em: 28/12/2016. 
27FREIRE, Aluizio. Lula manda população cobrar de Dilma andamento do PAC. G1, em 31/03/2008. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL382152-5601,00-
LULA+MANDA+POPULACAO+COBRAR+DE+DILMA+ANDAMENTO+DO+PAC.html>. Acesso em 
28/12/2016. 
28FERRARI FILHO, Fernando. Por que os resultados econômicos esperados para o final do governo Lula da 
Silva não nos asseguram uma estabilidade macroeconômica consistente. Economia & Tecnologia - Ano 07, 
Volume Especial - 2011. 
29 Sobre as relações entre empreiteiros e governos militares ver: CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira: A 
Ditadura dos Empreiteiros: as empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas e o Estado 
ditatorial brasileiro, 1964-1985/ Pedro Henrique Pedreira Campos. – 2012 . Tese Doutorado UFF. 
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investimentos em novas refinarias, após décadas sem a companhia investir em novas unidades 

de refino. Iniciando José Sergio Gabrielli sua gestão à frente da Petrobras no segundo 

semestre de 2005, os planos de construção de novas refinarias surgiram apenas no período 

aqui tratado, que coincide com o fim do primeiro governo de Lula da Silva e início de seu 

segundo mandato. Havia, assim, clara sinergia entre a agenda de desenvolvimento do governo 

federal e os planos de negócio da Petrobras. 

O Balanço Social e Ambiental 200630 da Petrobras, elaborado em 2007, é o primeiro 

documento, dentre relatórios e balanços anuais e planos de negócio da empresa, a constar 

menção ao projeto do COMPERJ. No Plano de Negócios 2006-201031, de 23/08/2005, e no 

Plano de Negócios 2007-201132, de 28/07/2006, o COMPERJ não é apresentado entre os 

principais projetos da Petrobras. Tampouco no Balanço Social e Ambiental 200533, elaborado 

em meados de 2006, há qualquer menção ao projeto do COMPERJ. Apenas no ano de 2007, 

portanto, o COMPERJ passou a figurar nos principais relatórios públicos da empresa.    

O início do segundo mandato do governo Lula da Silva parece marcar, assim, uma 

virada nos planos do governo federal e da Petrobras para um novo período de grandes obras e 

investimentos. Após décadas sem investir na construção de novas refinarias, sendo a última 

refinaria construída até então a Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos, 

com início de operação em março de 1980, a Petrobras além do COMPERJ anunciou no 

período em tela a construção de mais 3 refinarias, a Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca -PE, 

e as refinarias Premium 1 e Premium 2, respectivamente nos estados do Maranhão e Ceará. 

 

É necessário abrir espaço, nesse ponto, para algumas considerações sobre o debate 

inconcluso do balanço das políticas econômicas do segundo mandato do governo de Lula da 

Silva, uma vez que estamos a pontuar o COMPERJ como expressão desse momento. 

Em certa medida, o balanço das políticas econômicas dos governos do Partido dos 

Trabalhadores no executivo federal ainda é um debate em aberto e, por vezes, muito 

polarizado, com implicações diretas no debate político nacional34. 

                                            
30PETROBRAS, Balanço Social e Ambiental 2006. 
31PETROBRAS, Plano de Negócios 2006-2010. 
32PETROBRAS, Plano de Negócios 2007-2011 
33PETROBRAS, Balanço Social e Ambiental 2005. 
34. Um panorama das posições e debates levantados sobre o tema pode ser encontrado em: GONÇALVES, 
Reinaldo. Novo Desenvolvimentismo e Liberalismo Enraizado. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 112, p. 637-671, 
out./dez. 2012. 
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Com um aumento do investimento público em obras de infraestrutura e expansão dos 

programas sociais, somado ao efetivo crescimento da economia nacional, o segundo mandato 

de Lula da Silva alimenta algumas visões que o definem como responsável por um novo 

modelo de desenvolvimento, com algumas apropriações do que podemos chamar de um 

antigo projeto nacional-desenvolvimentista. Para alguns autores, nesse período a política 

econômica teria sido tocada a partir de uma agenda desenvolvimentista de novo tipo, 

cunhando-se o termo “novo-desenvolvimentismo". 

Em geral, os que advogam em favor da caracterização de um modelo de novo-

desenvolvimentismo no período em tela o fazem consolidando narrativas que apontam para 

uma  ruptura com as políticas econômicas de seus antecessores, de inclinações pretensamente 

neoliberais. 

Em lado oposto aos entusiastas do novo-desenvolvimentismo, os críticos a esse 

conceito reforçam os aspectos de continuidade entre os governos de Lula da Silva e os de seus 

antecessores, bem como as diferenças entre a política econômica dos governos de Lula da 

Silva e a original agenda econômica nacional-desenvolvimentista. Em geral, ressaltam os 

críticos do novo-desenvolvimentismo as seguintes características a afastar os governos Lula 

da Silva de um modelo nacional-desenvolvimentista: i) a ausência de reformas; ii) a 

manutenção dos pilares macroeconômicos do anterior governo de Fernando H. Cardoso 

(PSDB), mantendo o regime de metas de inflação e o compromisso de um superávit fiscal 

primário elevado; iii) uma certa “timidez” nos índices de industrialização da economia. Em 

apertada síntese, segundo os críticos do novo-desenvolvimentismo, esses elementos 

afastariam os governos Lula da Silva da agenda tradicional do desenvolvimentismo. 

Encontram-se no centro do debate apresentado o modelo de desenvolvimento dos 

governos petistas, em especial o grau de atuação e funções do aparelho de Estado sobre a 

economia e as rupturas e continuidades com relação ao que seria uma agenda neoliberal para 

o país. 

Como bem descreve Reinaldo Gonçalves35, a construção de uma narrativa sobre a 

agenda econômica do governo de Lula da Silva, em especial sobre seu segundo mandato, 

como expressão de um “novo desenvolvimentismo”, pode ser dividida em dois grupos 

específicos de análise. O primeiro grupo trata das produções interessadas na diferenciação dos 

governos de Lula da Silva em relação aos seus antecessores. Segundo autores como Aloizio 

                                            
35GONÇALVES, Reinaldo. Novo Desenvolvimentismo e Liberalismo Enraizado. Serv. Soc., São Paulo, n. 112, 
p. 637-671, out./dez. 2012. 
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Mercadante, Nelson Barbosa, Guilherme Dias e Emir Sader36, entre outros, além do próprio 

discurso oficial do Partido dos Trabalhadores expresso através da publicação “O Decênio que 

Mudou o Brasil”37, produzida em parceria com o Instituto Lula e a Fundação Perseu Abramo, 

os governos Lula da Silva representariam uma retomada de um projeto de desenvolvimento 

nacional com maior presença do Estado e investimentos públicos, depois de anos de 

contenção de investimentos dos governos neoliberais anteriores. O segundo grupo destacado 

por Reinaldo Gonçalves38 seria constituído por alguns trabalhos acadêmicos em que o 

conceito de novo desenvolvimentismo serviu para expressar formulações teóricas de projetos 

de desenvolvimento econômico, diferenciando-os em relação ao antigo nacional-

desenvolvimentismo e ao neoliberalismo e sua chamada ortodoxia econômica. 

Há, ainda, quem reconheça dois polos distintos no interior da estratégia novo-

desenvolvimentista. Para Ricardo Carneiro39, a partir da FGV-SP se formaria uma noção de 

um novo-desenvolvimentismo que privilegia as dimensões macroeconômicas, dando maior 

peso ao papel do mercado, enquanto que para uma vertente mais social do novo-

desenvolvimentismo, a partir da UNICAMP e UFRJ, o mercado interno através da ampliação 

do consumo teria papel central, e as políticas macroeconômicas deveriam estar subordinadas à 

pauta do desenvolvimento, com maior peso do Estado. 

De lado oposto à construção da narrativa novo-desenvolvimentista sobre a agenda 

econômica do governo Lula da Silva, Reinaldo Gonçalves, João Machado40 e outros, têm 

ressaltado diversas características da política econômica dos governos de Lula da Silva que 

apontam muito mais para uma continuidade de uma agenda neoliberal do que para sua 

ruptura. Segundo esses autores, os governos de Lula da Silva não teriam apresentado uma 

alternativa programática ao liberalismo, não pautando reformas estruturais, e tão pouco uma 

política centrada na industrialização do país, mas sim na continuidade do primado das 

exportações de produtos agrícolas. Basicamente, os governos de Lula da Silva seriam 

marcados pela manutenção ou aprimoramento dos pilares da política macroeconômica do 
                                            

36BARBOSA,Nelson; DIAS, Guilherme. A inflexão do governo Lula:política econômica, crescimento e 
distribuição de renda. In:. SADER,Emir; GARCIA,.Marco Aurélio (Orgs.).Brasil entre o passado e o futuro São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2010. 
37PARTIDO DOS TRABALHADORES; INSTITUTO LULA; FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. O Decênio 
que Mudou o Brasil. São Paulo, fevereiro. 2013. 
38GONÇALVES, Reinaldo. Novo Desenvolvimentismo e Liberalismo Enraizado. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 
112, p. 637-671, out./dez. 2012. 
39CARNEIRO, Ricardo. Velhos e novos desenvolvimentismos. Economia e Sociedade, v. 21, n. especial, P. 749-
778, dez. 2012. 
40BORGES NETO, João Machado. Os governos do PT: poucas mudanças, nenhuma ruptura. Disponível  em: 
 <http://marxismo21.org/wp-content/uploads/2013/06/J-Machado.pdf>.  Acesso em: 28/12/2016. 



33 

 

segundo governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) com: regime de metas de inflação, 

compromisso de manutenção de um superávit fiscal primário elevado e câmbio flexível. O 

novo desenvolvimentismo, afastando-se do nacional-desenvolvimentismo das décadas de 

1940 e 1950 no Brasil, se importaria mais com a política macroeconômica ortodoxa de 

estabilização da economia do que com uma política de desenvolvimento da indústria nacional 

e de implementação de reformas estruturantes, apresentando convergências determinantes 

com o Consenso de Washington e o Pós-Consenso de Washington, apesar de se apresentar 

discursivamente como um programa alternativo ao “projeto monetarista neoliberal”. O novo-

desenvolvimentismo, nessa visão crítica aqui expressa, seria melhor enquadrado como uma 

vertente de um liberalismo “enraizado”. 

Conforme podemos ver, balanço das políticas econômicas dos governos do presidente 

Lula da Silva e sua caracterização ainda é um debate aberto, longe de se esgotar. Mesmo sem 

termos encerrado todos os aspectos da discussão, reconhecemos que o debate sobre a agenda 

de desenvolvimento dos governos Lula da Silva, em especial do seu segundo mandato, nos 

ajuda a compreender alguns dos elementos determinantes na formação do COMPERJ, quando 

pensamos este empreendimento como inserido em uma consolidação de interesses que 

resultou em um projeto específico de desenvolvimento. 

De fato, o modelo de desenvolvimento dos governos Lula da Silva se afastou do que 

se compreende como uma política propriamente nacional-desenvolvimentista quando manteve 

os pilares macroeconômicos ortodoxos ou neoliberais, apresentou certa timidez em reverter 

um aparente quadro de desindustrialização e se negou a apresentar contundentes reformas 

estruturantes. 

Porém, há que se reconhecer, ainda que se possa questionar a centralidade de tais 

“novidades” na estratégia de desenvolvimento conduzida, que o COMPERJ se inscreve no 

conjunto de novas medidas adotadas, em especial no segundo mandato de Lula da Silva, 

como um plano de desenvolvimento que fogiram às características de um período 

essencialmente liberal, onde seriam reduzidas as intromissões estatais no mercado e restritos 

os gastos públicos. O COMPERJ, sob esse ponto de vista, evidenciou as contradições do 

modelo desenvolvimento do segundo mandato de Lula da Silva em relação à pauta liberal de 

estabilização da economia. 
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Na contramão da tendência de desindustrialização da economia nacional41, processo 

que também acompanhou os governos do PT à frente do executivo nacional, o COMPERJ, em 

grande medida, reforçava o papel histórico da Petrobras no desenvolvimento brasileiro 

conforme pensado no projeto nacional-desenvolvimentista original, das décadas de 1940 e 

1950, onde a industrialização se apresentaria como o principal caminho do desenvolvimento e 

esse caminho, no Brasil, passaria invariavelmente pela Petrobrás. O COMPERJ foi anunciado 

como um reforço ao desenvolvimento da indústria nacional e do Estado do Rio de Janeiro, se 

somando a outras iniciativas da época como a regulamentação do Conteúdo Local nas 

licitações de blocos exploratórios e nos próprios contratos da Petrobras.  

A visão de um COMPERJ protagonista do desenvolvimento industrial nacional esteve 

presente nos documentos oficiais do empreendimento e publicações de apoio ao projeto. É o 

que podemos ver na seguinte passagem do RIMA da licença prévia do empreendimento: 
 

O COMPERJ é uma opção competitiva para o crescimento da indústria 
petroquímica brasileira.  
A partir de sua operação, aumentará a oferta de matéria-prima para produtos 
de consumo, o que provavelmente motivará outras empresas a instalarem-se 
nos municípios vizinhos e ao longo do Arco Metropolitano, que ligará 
Itaboraí ao Porto de Itaguaí.42 

 

Outro importante elemento que nos alude ao projeto nacional-desenvolvimentista 

tratou-se do resgate simbólico da questão do Petróleo como pauta da soberania nacional. Após 

anunciada a conquista da autonomia da produção de petróleo em 2006, e com a descoberta de 

novas áreas para a exploração de Petróleo na camada do Pré-Sal, o COMPERJ e as novas 

refinarias projetadas, conforme anunciado pelo governo federal e Petrobras, colocariam o país 

no caminho da independência em relação à importação de derivados de petróleo. “Após 

alcançar a autossuficiência brasileira no abastecimento de petróleo em 2006, um de nossos 

próximos desafios é a autossuficiência do País em derivados”, diz um trecho do Estudo de 

Impacto Ambiental da Licença Prévia do COMPERJ43. 

O discurso do COMPERJ como uma contribuição ao desenvolvimento econômico e à 

industrialização de nossa economia foi muito além das comunicações oficiais da Petrobras, 

esteve presente nos pronunciamentos oficiais dos Governos Federal, Estadual do Rio de 
                                            

41Sobre uma visão mais aprofundada do debate da desindustrialização brasileira:  SILVA, José Alderir. A 
Questão da Desindustrialização no Brasil. In: Revista Economia & Tecnologia (RET). Volume 10, Número 1, p. 
45-75, Jan/Mar 2014. 
42 Concremat. Estudo de impacto ambiental do Comperj. Rio de janeiro: Petrobras, 2007. 
43PETROBRAS. Relatório de Sustentabilidade 2009. 2010. 
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Janeiro e Municipais das cidades do entorno do projeto. Discurso partilhado, ainda, por 

trabalhadores, representantes do empresariado fluminense e da construção pesada, e outros 

sujeitos envolvidos no processo de construção do projeto do COMPERJ. Sem dúvidas a 

extraordinária mobilização de recursos empreendidos no projeto foi animada pela ideia de um 

projeto comum de desenvolvimento e crescimento econômico fomentada pelas instituições do 

Estado e para além do Estado. Formou-se, cedo, consenso dominante amplo inicial sobre 

empreendimento, melhor tratado no capítulo 2. 

Na inauguração das obras de terraplenagem do COMPERJ, em 2008, Lula da Silva 

(PT) ressaltou que com o COMPERJ e a Companhia Siderúrgica do Atlântico o Rio de 

Janeiro estaria caminhando para se tornar um grande Estado industrial44. Notícias da época do 

lançamento da pedra fundamental do COMPERJ ressaltaram a fala do ex-presidente Lula da 

Silva de que a Petrobras não poderia se resumir à prospecção de petróleo uma vez que "a 

Petrobras é tão grande, é tão importante para o Brasil, é o filho que todo mundo gostaria de 

ter. É uma espécie de Ronaldinho das indústrias brasileiras".45 

A visão de um COMPERJ alinhado com o desenvolvimento nacional também é 

incorporada nas falas dos representantes sindicais das categorias do COMPERJ, ainda que, 

por vezes, apropriada como argumento de negociação ou valorização da categoria. Nesse 

sentido é a fala de Manuel Vaz, presidente do SINTICOM em 2011, durante uma 

manifestação de trabalhadores do COMPERJ: "não há desenvolvimento sem infraestrutura, é 

o nosso momento de ser categoria de ponta. A defesa do país passa por nossas mãos"46. 

 Longe de solucionar as polêmicas abertas ao redor do debate sobre o “novo-

desenvolvimentismo” que para alguns teria se conformado em especial de forma mais 

característica no segundo mandato do presidente Lula da Silva, ao localizar o surgimento do 

COMPERJ como produto desse período específico da história nacional e ao descrever suas 

grandes pretensões, não pudemos nos esquivar de pontuar as análises já muito bem colocadas 

sobre esse período e sua agenda econômica.  

 
 

                                            
44FOLHA DE SÃO PAULO. É preciso evitar "retrocesso" em 2010, diz Lula. Folha de São Paulo, São Paulo, 
01/04/2008. Disponível em:<http://migre.me/wvpG2>; acesso em: 28/12/2016. 
45No RJ, Lula diz que ‘Deus sabe quem está fazendo’. Terra, em 14/06/2006. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1042056-EI306,00-
No+RJ+Lula+diz+que+Deus+sabe+quem+esta+fazendo.html>. Acesso em 22/12/2016. 
46NOGUEIRA, Marta. Operários do Comperj fazem paralisação e ameaçam greve. Valor Econômico, 
07//11/2011. Disponível em: <http://migre.me/wvpHz> acesso em: 10/12/2015. 
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1.3. A estratégia do COMPERJ no panorama de tendências do Pós-fordismo: a política 

dos grandes campeões nacionais 

 

As contradições do modelo de desenvolvimento do segundo mandato de Lula da Silva 

não nos permitem uma adesão acrítica à tese do “novo-desenvolvimentismo”. Em especial, 

embora o empreendimento do COMPERJ possa, em certa medida, reforçar em alguns pontos 

os argumentos do “novo-desenvolvimentismo” pelas razões anteriormente expostas, 

sugerimos que o COMPERJ é, na verdade, resultado das contradições próprias do período, 

onde consideráveis investimentos públicos em grandes empreendimentos, no caso do 

COMPERJ com viés potencialmente industrializante, conviveram com políticas hegemônicas 

de “estabilização da economia”. Embora não estejamos apregoando a centralidade do caso do 

COMPERJ na definição das características do que seria uma política econômica hegemônica 

do segundo mandato de Lula da Silva, este grande projeto é mais um importante elemento ou 

produto da contraditória e híbrida estratégia de desenvolvimento do período. 

Importante ressaltar que os modelos e estratégias aqui referidos são resultantes do 

balanço das forças que operam na relação social do Estado, não são executados pelo Estado 

estrito senso, uma vez que o estado só se conforma enquanto pessoa como ficção jurídica. 

Em verdade, na busca do crescimento econômico, na continuidade do processo de 

acumulação de capitais, o mundo tem experimentado modelos e estratégias variadas após o 

período de hegemonia fordista, constituindo o erro e tentativa e a acomodação de modelos 

híbridos uma tendência de nossos tempos para a “improvável” continuidade da 

lucratividade47. 

Diversos autores trabalham com a ideia de que um modelo acumulação capitalista que 

se denominou de fordista teria vigorado em especial entre o final da Segunda Guerra Mundial 

e a década de 1960 e começo de 1970,    

Dentre os autores que trabalham com essa perspectiva, Bob Jessop, busca 

compreender as novas formas e funções do Estado e seus dilemas experimentados no período 

seguinte ao de hegemonia do “fordismo atlântico” e do Estado Nacional Keynesiano de Bem 

Estar, que teriam vigorado até finais de 1960 e começo de 1970.48 O sociólogo britânico 

aponta para um processo de reestruturação em que as funções e noções do Estado vão sendo 

alteradas, do Estado Nacional Keynesiano para o Estado Schumpeteriano Competitivo. Para o 

                                            
47JESSOP, Bob. The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press, 1ª ed., 2002. 
48Idem. 
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autor, em visão que é compartilhada por nosso trabalho, a dinâmica do capitalismo molda o 

estado e seu aparato, assim como estes moldam a dinâmica do capitalismo. Diversos fatores 

econômicos e extraeconômicos comporiam a totalidade desse processo. 

Em apertada síntese, como características próprias da reestruturação do Estado, 

estaríamos passando do Estado provedor, voltado à produção e consumo de massa, com papel 

importante do mercado interno e de uma relação salarial benéfica aos trabalhadores, com as 

remunerações enxergadas como fonte de demanda interna e com fortes políticas de bem-estar, 

para o Estado Schumpeteriano Competitivo, centrado na competição internacional em um 

mercado globalizado, sendo os salários vistos mais como custos de produção do que fonte de 

demanda interna e consumo, crescendo a pressão para diminuição dos programas de bem-

estar, com justificativas imperativas de ordem econômicas. A mudança de uma escala nacional 

para uma escala competitiva mundial, a financeirização, as novas formas de trabalho e a 

produção associada e fragmentada, assim como as novas configurações familiares, também 

são características importantes observadas nesse processo complexo de reestruturação. 

Para Jessop, o Fordismo Atlântico, no centro da economia mundial, era baseado num 

círculo virtuoso de produção de massa e consumo de massa “assegurado por um modo de 

regulação que foi discursivamente, institucionalizado e praticamente materializado no Estado 

de Bem Estar Nacional Keynesiano”49. Em resposta ao Estado de Bem Estar Nacional 

Keynesiano teríamos passado a desenvolver o estado competitivo Schumpeteriano, segundo 

Jessop. Nessa perspectiva, o conceito de Estado competitivo é utilizado para caracterizar o 

Estado que tenta assegurar o crescimento econômico nas suas fronteiras ou/e tenta assegurar 

vantagens comparativas para os capitais baseados nas suas fronteiras. 

Loureiro apresenta um preciso resumo das tendências apontadas por Jessop de 

substituição do Estado de Bem Estar Nacional Keynesiano para o Estado Schumpeteriano 

Competitivo: 

 
 i) a substituição da intervenção keynesiana, orientada para a demanda, por 
ações orientadas para o lado da oferta e visando o incremento da 
competitividade e o estímulo à inovação; ii) a subordinação da política social 
à econômica, com pressões baixistas no salário social e a mudança de foco 
do pleno emprego para a “plena empregabilidade”, levando a relações de 
trabalho mais flexíveis e uma transição do bem-estar para o workfare; iii) a 
relativização da escala, implicando a clara perda de primazia da escala 
nacional – por significativa que continue a ser – sem que outra assuma 
importância comparável; 

                                            
49Idem. 
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 iv) o maior papel da governança como mecanismo de correção das falhas de 
mercado e Estado, acompanhada pelo crescente recurso do Estado à 
metagovernança – que opera à sombra da hierarquia.50 

 
 

Porém, para Jessop, nessa ampla reorganização pós-fordista, os caminhos de cada 

Estado nesse processo não são homogêneos, sendo o erro e tentativa e a experimentação de 

diversas estratégias distintas características próprias desse novo período do capitalismo 

mundial. 

Sem nos estendermos muito mais neste texto nas minúcias da produção de Bob Jessop, 

o autor nos propõe alguns tipos ideais de estratégias possíveis de ajuste a nossa nova fase de 

desenvolvimento capitalista, cada um com características próprias: 

 
“QUADRO 7.1 Estratégias de promoção ou ajuste do neoliberalismo global 
 
 
Neoliberalismo 

1.  Liberalização – promover a livre competição 
2.  Desregulação – reduzir o papel do Direito e do Estado 
3.  Privatização – liquidação (venda) do setor público 
4.  Indexação (proxies) de um setor público residual 
5.  Internacionalização – liberação dos fluxos de entrada e  saída 
6.  Redução dos impostos diretos – aumento das opções do  consumidor 

 

Neocorporativismo 

1.  Reequilibra competição e cooperação 
2.  “Autorregulação regulada” descentralizada 
3.  Aumenta a gama de ‘stakeholders’ (atores) privados, públicos,  e de outra natureza. 
4.  Maior protagonismo das parcerias público-privadas 
5.  Protege os setores econômicos chave em uma economia aberta 
6.  Impostos altos para o financiamento do investimento social 

 

Neoestatismo 

1.  Do controle estatal à competência regulada 
2.  Conduz a estratégia nacional, antes de planejá-la de forma vertical 
3.  Auditoria da performance dos setores público e privado 

                                            
50LOUREIRO, P. Mendes. Teoria do Estado, abordagem estratégico-relacional e economia política cultural 
contribuições de Bob Jessop para a compreensão da crise capitalista contemporânea e suas metamorfoses. In: 
Marx e o Marxismo 2013: Marx hoje, 130 anos depois, 2013, Niterói. Anais do Marx e o Marxismo 2013: Marx 
hoje, 130 anos depois. Niterói, 2013. p. i-26. 
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4.  Parcerias público-privadas sob o controle do Estado 
5.  Proteção neomercantilista da ‘core economy’ 
6.  Maior protagonismo dos novos recursos coletivos 

 

Neocomunitarismo 

1.  Desliberalização – limitação da livre competição 

2.  Empoderamento (empowerment) – melhora o papel do terceiro setor 

3.  Socialização – expande a economia social 

4.  Ênfase no valor de uso social e na coesão social 

5.  Comércio justo e nenhum comércio livre; pensa globalmente, age  localmente 

6.  Redirige os impostos – renda da cidadania, ajuda aos cuidadores”51 
 

O quadro acima reforça a ideia de que em um ambiente neoliberal de acirramento da 

competição global e desmonte do Estado Keynesiano de Bem Estar Social, são variadas as 

estratégias que podem ser adotadas para a continuidade do processo de acumulação de 

capitais. 

Ainda que na obra de Jessop os seus tipos ideais de estratégias de ajuste para a nova 

ordem capitalista apareçam de forma um tanto quanto exploratória, sem se aprofundar muito o 

Autor nesse ponto e com as ressalvas necessárias à especificidade dependente da economia 

brasileira, para além das características mais gerais do Estado Schumpeteriano Competitivo, a 

estratégia denominada de neoestatismo (em tradução livre) possui algumas semelhanças com 

a estratégia econômica de desenvolvimento em que o projeto do COMPERJ inicialmente se 

insere. 

Mesmo que o Brasil não tenha vivido a plenitude do Estado Keynesiano de Bem Estar 

Social e as considerações sobre o “Fordismo Atlântico” parecem melhor aplicadas aos países 

do centro da economia mundial, os estudos de Bob Jessop apontam para algumas “novas” 

estratégias e funções do Estado diante de um cenário pós-fordista que nos ajudam a 

compreender a localização e o papel do COMPERJ no modelo de desenvolvimento nacional. 

Ainda que mantida uma proteção ao núcleo duro da economia nacional exportadora e 

com manutenção do tripé macroeconômico em um ambiente de hegemonia competitiva 

liberal, em especial no segundo mandato do governo Lula da Silva identificamos na agenda 

econômica nacional o surgimento ou o aprofundamento de estratégias de fortalecimento de 

grandes grupos nacionais, através de parcerias público-privadas capitaneadas pelo Estado. 
                                            

51Idem. pg. 262 
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Importante lembrar que durante o primeiro mandato de Lula da Silva (PT) entrou em vigor a 

Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 200452, que instituiu as normas gerais para licitações e 

contratações de parcerias público-privadas. Porém, para este trabalho ampliamos o conceito 

de parcerias público-privadas para associações e arranjos institucionais entre Estado, estrito 

senso, e empresas privadas, ainda que não enquadrados nas hipóteses da Lei nº 11.079 de 30 

de dezembro de 2004. Com o início do segundo mandato Lula da Silva as grandes obras 

ganharam mais espaço na agenda econômica nacional, com o Programa de Aceleração do 

Crescimento. Nesse período restou fortalecida uma estratégia de desenvolvimento do Estado 

de forma associada à grandes construtoras nacionais “parceiras” nesses empreendimentos de 

infraestrutura.   

O COMPERJ é expressão desta estratégia é, podemos assim dizer, um 

empreendimento estatal em um setor de alta tecnologia, conduzido pela Petrobras em parceria 

com empresas privadas, utilizando elevados investimentos de fundos públicos. Além da 

Petrobras despontar como uma grande competidora no mercado global, grandes empreiteiras 

nacionais, como Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, presentes em diversos 

empreendimentos no Brasil e América Latina, partilharam o canteiro de obra do COMPERJ 

desde o início do projeto. Os principais contratos para a obra do COMPERJ foram licitados 

através da modalidade carta convite, onde houve a seleção prévia de empreiteiras nacionais 

para participarem dos certames. Além da licitação por carta-convite, se destacaram nos 

contratos do COMPERJ os inúmeros aditivos aprovados em favor dos consórcios envolvidos 

no empreendimento53. 

Além dos contratos para a construção do COMPERJ, a Petrobras, desde o início do 

projeto, buscou parcerias de empresas privadas nacionais para a operação do Complexo. 

Inicialmente, o COMPERJ foi anunciado como resultado de uma parceria da Petrobras com o 

Grupo Ultra54 e BNDES55. A parceria entre Petrobras, BNDES e Grupo Ultra no COMPERJ 

                                            
52BRASIL. Lei 11079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração pública. 
53Para um detalhamento de denúncias e críticas sobre os contratos do COMPERJ ver: CÂMARA DOS 
DEPUTADOS – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PETROBRAS -. Relator Dep. Luís Sergio. 
Brasília. Out/2015. 
54Grupo Ultra ou Ultrapar é uma sociedade anônima de capital aberto brasileira que atua nos setores de 
distribuição de combustíveis por meio da Ipiranga e da Ultragaz. 
55Nesse sentido: PETROBRAS. Relatório de Sustentabilidade 2007; além de diversas matérias da época: 
“Petrobras lança pedra fundamental do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro”. Agência Petrobras. 
Disponível em 
<http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/Materia/ExibirMateriaProximaAnterior?p_materia=1633&p_edi
toria=8&_direcao=0>. Acesso em 13/07/2016.; e “BNDES vai triplicar financiamento para o setor 
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continou a ser anunciada nos primeiros anos da obra até que em 2009 a saída do Grupo Ultra, 

em um projeto que jamais encampou de fato, se concretizou56.   

Após a tentativa frustrada de parceria entre a Petrobras e o Grupo Ultra no COMPERJ, 

a busca por parceiros da iniciativa privada nacional continuou através de especulações de um 

possível acordo entre a Petrobras e a Braskem no projeto57. A parceria entre a Petrobras e a 

Braskem envolveria um complexo acordo entre as empresas. Compartilhando o controle da 

nova Braskem, após a incorporação de ativos da Petrobras pelo grupo, a participação da 

estatal na Braskem cresceria, com garantias da participação do grupo na operação do 

COMPERJ58. A nova tentativa para que o COMPERJ fosse operado pela Petrobras em 

parceria com grupos nacionais, porém, também restou frustrada, nunca saindo do papel, 

desistindo a Braskem de participar do projeto definitivamente em 201559. 

Na tentativa de atrair parceiros para a operação do COMPERJ, a Petrobras chegou a 

criar algumas subsidiárias para o projeto: a COMPERJ Poliolefinas S.A.; COMPERJ 

Estirênicos S.A.; COMPERJ MEG S.A.; a COMPERJ Participações S.A.; a COMPERJ 

Petroquímicos Básicos S.A.; e a COMPERJ PET S.A.. Sem cumprir com a pretendida 

finalidade de captação de parceiros, as subsidiárias acabaram por ser incorporadas pela 

Petrobras60. 

Observa-se, porém, que apesar das dificuldades vividas para se encontrar parceiros 

para a operação do COMPERJ, durante o período em que vigorou a estratégia de 

desenvolvimento inicial do COMPERJ este manteve restrita a busca por parceiros apenas aos 

                                                                                                                                        
petroquímico”. Valor Online. 27/09/2006. Disponível em: <http://www.valor.com.br/arquivo/518309/bndes-vai-
triplicar-financiamento-para-o-setor-petroquimico>. Acesso em 17/07/2016. 
56“Ultra desiste de refinaria do Comperj”. O Globo. 29/05/2009. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/economia/ultra-desiste-de-refinaria-do-comperj-3116210>. Acesso em 17/07/2016. 
57Nesse sentido: “Braskem vai concentrar investimentos no Brasil”. Valor Econômico. Em 21/12/2011. 
Disponível em:<http://www.valor.com.br/empresas/1146844/braskem-vai-concentrar-investimentos-no-brasil >. 
Acesso em 30/05/2017; e “Projeto no COMPERJ está mantido diz Petrobras”. Valor Econômico. Em 
19/09/2012. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/2834944/projeto-no-comperj-esta-mantido-diz-
petrobras>. Acesso em 17/06/2017. 
58PETROBRAS. Relatório de Sustentabilidade 2009. 2010. 
59“Braskem desiste de participar do Comperj”.Valor Econômico. Em 13/02/2015.Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/empresas/3910672/braskem-desiste-de-participar-do-comperj>. Acesso em 
08/08/2017. 
60Vide: Petrobras. Relatório de Sustentabilidade 2011; e “Petrobras vai incorporar Comperj”. Valor Econômico. 
Em 14/06/2013. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/3162574/petrobras-vai-incorporar-
comperj>. Acesso em 12/07/2017. 
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grupos nacionais, apesar de ter sido constantemente ventilado nos meios de comunicação da 

época supostos interesses de empresas estrangeiras61. 

Nesse ponto, começamos a delimitar uma importante característica do modelo de 

desenvolvimento que o COMPERJ se inseriu. Trata-se  da atuação associada do Estado com a 

Petrobras, grandes grupos nacionais, bancos públicos e fundos de pensão, que na visão de 

Filgueiras, Pinheiro, Philigret e Balanco serviu para acomodar algumas alterações ao bloco de 

poder político dominante no país durante os “anos Lula”: 

 
...houve espaço para flexibilização (em termos de grau) dessa política 
macroeconômica (redução da taxa de juros, ampliação do crédito e maiores 
gastos de investimento por parte do Estado). Essa flexibilização permitiu a 
ampliação dos gastos com a política social focalizada (Bolsa-Família) e a 
adoção de uma política de aumento real do salário mínimo. 3- Os resultados 
mais importantes dessa flexibilização foram maiores taxas de crescimento da 
economia e redução das taxas de desemprego, com a ampliação do mercado 
interno, uma pequena melhora (na margem) da distribuição funcional da 
renda e, sobretudo, na distribuição pessoal (portanto, no interior dos 
rendimentos do trabalho). Adicionalmente, reduziram-se os níveis de 
pobreza considerados mais dramáticos – conforme definido por “linhas de 
pobreza” subestimadas, próprias das políticas sociais focalizadas. 4- 
Concomitantemente, essa flexibilização da política macroeconômica está 
sendo acompanhada pela presença mais incisiva do Estado no processo 
econômico, através das empresas estatais – especialmente, a Petrobras e 
os bancos oficiais – e dos fundos de pensão comandados pela 
aristocracia sindical. Com isso, vem se alterando, aos poucos, o bloco de 
poder político dominante no país, alteração esta que é, ao mesmo tempo, 
causa e consequência de uma nova acomodação e, sobretudo, 
fortalecimento do modelo econômico vigente. À hegemonia financeiro-
exportadora (bancos e agronegócio) que comanda a economia brasileira, 
vieram se juntar segmentos nacionais do grande capital, articulados por 
dentro do Estado.62(grifo nosso) 

 

A íntima relação entre empresas nacionais da construção pesada e as políticas de 

Estado  não se trata de uma novidade no Brasil. Como bem ressalta Pedro Campos em sua 

                                            
61“Estrangeiras se interessam por COMPERJ mas prioridade é sócio nacional diz Petroquisa”. Valor Econômico. 
Em  21/02/2008. Disponível em: <http://www.valor.com.br/arquivo/572895/estrangeiras-se-interessam-por-
comperj-mas-prioridade-e-socio-nacional-diz-petroquisa >. Acesso em 17/07/2016. 
62FILGUEIRAS, Luiz; PINHEIRO, Bruno; PHILIGRET, Celeste; BALANCO, Paulo. Modelo Liberal-Periférico 
e Bloco de Poder: política e dinâmica macroeconômica nos governos Lula. Os anos Lula: Contribuições para um 
balanço crítico 2003-2010. Rio de Janeiro. Ed Garamond, 2010, p. 35-69 
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obra aqui já citada63, as grandes obras são tarefas implementadas historicamente pelos 

Estados. 

 A relação entre Estado e indústria da construção pesada no Brasil possui uma história 

própria, com modelos distintos sendo implementados ao longo dos anos, e períodos em que 

tais grupos, ou setor da economia, foram mais ou menos contemplados com investimentos 

estatais. 

Pedro Campos apresenta um resumo da história da relação entre construção pesada e o 

Estado Brasileiro, que aqui nos apoiamos:   

 

Três períodos e modelos se sucederam no mercado de obras de infra-

estrutura: 1) de meados do século XIX até as décadas de 20 e 30, quando as 

principais obras de engenharia no país eram realizadas por empresas 

privadas estrangeiras, contratadas principalmente por outras firmas 

estrangeiras que atuavam no setor de infra-estrutura, em especial ferrovias, 

energia, portos e serviços urbanos; 2) das décadas de 1920 e 1930 até 

meados dos anos 50, quando o Estado entrou como contratador e também 

realizador de obras públicas, subsidiando a formação e o fortalecimento de 

um capital industrial no país, o que incluiu a criação de instrumentos 

jurídicos e institucionais e montagem das agências que iriam contratar as 

obras de infra-estrutura; 3) de meados da década de 1950 em diante, quando 

o modelo inaugurado nos anos 30 se consolidou e foi aperfeiçoado, através 

da elevação do aparelho de Estado a demandante quase exclusivo de obras 

públicas e estabelecendo a separação entre a atividade estatal-contratante e 

privada-contratada. A montagem desse modelo a partir do período JK, em 

subsídio ao desenvolvimento do capital industrial no país, criou um novo 

nicho de atuação para as empresas industriais nacionais, o mercado nacional 

de obras públicas, no qual atuavam privilegiadamente empresas brasileiras.64 

 

A atuação privilegiada de empresas brasileiras em um mercado nacional de obras 

públicas trata-se, assim, de um modelo presente desde meados da década de 1950, sendo 

                                            
63Campos, Pedro Henrique Pedreira: A Ditadura dos Empreiteiros: as empresas nacionais de construção pesada, 
suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 1964-1985/ Pedro Henrique Pedreira Campos. – 2012 . 
Tese Doutorado UFF. 
64Idem. 
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gestado inicialmente no período em que vigoraram originalmente as ideias do nacional-

desenvolvimentismo. Durante a ditadura civil-militar (1964-1985) o Brasil viveu um período 

de fortalecimento de uma agenda econômica que possibilitou um mercado altamente rentável 

para as empresas nacionais de engenharia, viabilizando um processo de ramificação e 

internacionalização dessas empresas. Nesse sentido, não são fortuitas as alusões ao nacional-

desenvolvimentismo e ao período da ditadura civil-militar expressas em muitas falas sobre o 

projeto do COMPERJ, como a fala de Lula da Silva anteriormente citada. 

O segundo mandato de Lula da Silva (PT) representou uma retomada importante da 

construção pesada no Brasil. De 2006 a 2010, o grupo das construtoras com faturamento 

superior a R$ 1 bilhão aumentou de 5 para 11 empresas. Juntaram-se a Odebrecht, Camargo 

Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Delta Construções, no seleto grupo de 

bilionárias construtoras brasileiras, as empresas OAS, Galvão Engenharia, Construcap, 

Mendes Júnior, ARG e AGESA65. 

A escolha de grandes empreiteiras nacionais para o desenvolvimento da obra do 

COMPERJ revela, a princípio, uma estratégia específica, produto da composição de forças 

daquele momento em que o projeto do COMPERJ surgiu. A prioridade ou privilégio dado ao 

empreiteiro nacional não tratou de um caminho natural ou inevitável, fato que pode ser 

demonstrado após o anúncio durante a gestão do novo governo de Michel Temer (PMDB) de 

novas licitações para a continuidade das obras do COMPERJ com a participação exclusiva de 

empresas estrangeiras66. 

No período que coincide com o surgimento do projeto do COMPERJ, o fortalecimento 

de uma agenda de grandes obras nacionais de infra-estrutura foi acompanhada de uma política 

de formação de grandes grupos nacionais e auxílio ao seu melhor posicionamento em um 

mercado global competitivo. Dentre os grupos nacionais envolvidos nesse processo de 

consolidação no mercado nacional e internacionalização estão as grandes empresas de 

engenharia e a própria Petrobras, presentes de forma privilegiada no projeto do COMPERJ.   

                                            
65“Obra pública impulsiona empreiteiras emergentes”. Valor Econômico. Em 11/01/2012. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/empresas/1183354/obra-publica-impulsiona-empreiteiras-emergentes>. Acesso em: 
30/05/2017. 
66SILVEIRA, Daniel. Rio de Janeiro Petrobras convida só estrangeiros para licitação de obras no comperj. G1, 
Rio de Janeiro, 17/01/2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/petrobras-convida-
so-estrangeiros-para-licitacao-de-obras-no-comperj.ghtml>,  acesso em: 18/01/2017. 
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Raúl Zibechi, em "Brasil potencia: entre la integración regional y un nuevo 

imperialismo"67, traz um panorama da intervenção estatal brasileira para a formação e auxílio 

a grandes empresas e grupos nacionais com destacado potencial de competição no mercado 

internacional. Nesse sentido, são mencionadas as grandes fusões financiadas pelo capital 

nacional dos fundos públicos, do BNDES e dos fundos de pensão, em especial os fundos de 

pensão dos trabalhadores da Petrobras e o dos trabalhadores do Banco do Brasil. Dentre as 

fusões com essas características ressaltadas por Raúl Zibechi destacamos a dos frigoríficos 

JBS Friboi e Bertin, ocorrida em 2009, a compra da Brasil Telecom pela OI, em 2007, e o 

acordo de ingresso da Petrobras na Braskem, do grupo Odebrecht, em 2007. Ao final de 2011, 

38% do capital da Braskem pertenciam a Odebrecht, 31% pertenciam a Petrobras, sendo ainda 

sócios minoritários os fundos de pensão Previ68 e Petros69. As grandes fusões viabilizadas 

pelos fundos públicos no período estudado demonstram o grau de associativismo do Estado 

brasileiro e a intenção de fortalecimento de alguns grandes grupos nacionais em uma 

perspectiva de melhor posicioná-los na disputa de mercado global. 

Zibechi lembra, ainda, entrevista de Márcio Pochmann reveladora sobre a estratégia 

estatal de apoio à formação de grandes "campeões nacionais". Segundo Pochmann, ex diretor 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, nas últimas décadas de predomínio da 

globalização e desregulação do próprio Estado, estaríamos observando a constituição de 

grandes corporações transnacionais. Os países que não tivessem grandes grupos econômicos 

com capacidade de se posicionar no seleto grupo dos maiores capitais do mundo estariam fora 

do círculo de decisões globais que orbitaria ao redor desse pequeno grupo, passando a ter um 

papel passivo e subordinado no sistema mundo. A opção brasileira, segundo Pochmann, seria 

a de se aproximar da concentração desses "gigantes" econômicos, fazendo parte desse seleto 

grupo dos grandes capitais, ainda que com poucas empresas70. 

 Esse movimento de fortalecimento de grandes grupos nacionais para enfrentar o 

cenário desafiador de competição global foi acompanhado por uma política de 

internacionalização dessas empresas, no segundo mandato de Lula da Silva. Como expressão 

desse movimento, em 2009 o BNDES abriu suas primeiras dependências externas: em 

                                            
67ZIBECHI, Raúl. Brasil potencia: entre la integración regional y un nuevo imperialismo.  ediciones 
Desde Abajo. Bogotá. Colombia. 2012. 
68 Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. 
69 Fundo de Pensão ligado aos trabalhadores do sistema Petrobras. 
70Marcio Pochman, “Estado brasileiro e ativo e criativo",  entrevista de Patricia Fachin, Revista IHU No. 
322, São Leopoldo, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 22 de março de 2010, p.16. 
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Montevidéu e Londres, trabalhando para favorecer a internacionalização das empresas 

brasileiras e a atração de investimentos estrangeiros no Brasil71.   

 A política de internacionalização das empresas nacionais em muito contou com a 

atuação do BNDES Participações S.A., empresa do sistema BNDES, criada para administrar 

as participações em empresas detidas pelo banco. Luciano Coutinho, ex-presidente do 

BNDES (2007-2016), em texto publicado pelo Valor Econômico em 12/06/2017, não só 

confirma a política de internacionalização encampada pelo BNDES no período como também 

nos fornece um importante panorama da questão: 

 
Entre 2008 e 2011 esteve em vigor a Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP), que identificou oportunidades de internacionalização em setores 

competitivos. Naquele momento, as commodities estavam em alta, o real 

valorizado e o valor de empresas estrangeiras depreciado pela crise. 

(...) 

A internacionalização de grupos nacionais era objetivo desafiador: visava 

criar novos espaços de lucratividade, expor os grupos à competição 

internacional e desenvolver atividades mai nobres e complexa (inovação, 

logística, marketing etc).72 
 

A Petrobras, por sua vez, na política de fortalecimento e internacionalização dos 
grandes grupos nacionais foi sujeito e objeto desta estratégia. Por um lado, reforçou a 
Petrobrás o modelo com o aumento da demanda da construção pesada nacional a partir das 
grandes obras implementadas pela empresa no período, com prioridade na contratação de 
construtoras nacionais, bem como viabilizou a empresa fusões e aquisições de grupos 
nacionais no setor de Petróleo, como no caso do acordo de ingresso da Petrobras na Braskem, 
controlada pela Odebrecht. Por outro, a própria Petrobras era uma grande empresa nacional 
que também buscou melhores posições no mercado competitivo global. 

Nesse sentido, a partir da leitura dos relatórios anuais da Petrobras, podemos observar  
uma mudança de perspectiva da empresa que passou a incorporar durante o segundo mandato 
de Lula da Silva (PT) uma visão estratégica de viés competitivo claramente voltada a uma 
melhor inserção no mercado internacional em disputa.   

                                            
71FREITAS, Maria Cristina Penido de. A internacionalização do sistema bancário brasileiro. Brasília, 
IPEA, 2011. 
72COUTINHO, Luciano. A verdade sobre a BNDESPar. Valor Econômico. Em 12/06/2017. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/opiniao/5000726/verdade-sobre-bndespar>. Visto em: 08/09/2017. 
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Essa alteração na visão da empresa Petrobras é facilmente percebida quando 

colocamos em comparação os relatórios de gestão da empresa para os anos de 2006 e 2007: 

 
“Visão” da empresa no Balanço Social e Ambiental 2006: 
 
A Petrobras será uma empresa integrada de energia com forte presença 
internacional e líder na América Latina, atuando com foco na rentabilidade e 
na responsabilidade social e ambiental.73 
 
“Visão” da empresa no Balanço Social e Ambiental 2007: 

 
Visão 2020: seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia 
do mundo e a preferida pelos nossos públicos de interesse.74 

 

 Conforme as visões de empresa acima, de uma empresa buscando uma forte presença 

internacional e liderança na América Latina, com foco na rentabilidade e responsabilidade 

social, passou a Petrobras a buscar um posicionamento entre as cinco maiores empresas de 

energia do mundo. Há, assim, uma mudança significativa no tocante à visão de futuro da 

empresa, expressada na redação de seus relatórios anuais, que revelou uma nova postura 

competitiva em relação às outras empresas de energia no mundo. 

 Com a ascensão de Michel Temer à presidência da república em 2016, e a consequente 

troca no comando da Petrobras, uma nova “visão” da empresa foi divulgada, não passando 

mais a incluir qualquer menção a uma meta de posicionamento da empresa no mercado 

global, o que reforça as observações aqui feitas. 

 Ainda que não haja no Relatório de Sustentabilidade 2016 um parágrafo específico 

para a “visão” da empresa, como ocorrido nos relatórios anuais anteriores, o Relatório de 

Sustentabilidade 2016 traz como visão da empresa: 

 
“ Na nossa visão, estabelecemos que somos uma empresa integrada de energia com foco em 
óleo e gás que evolui com a sociedade, gera alto valor e tem capacidade técnica única.”75 
 

 A julgar pelas visões da empresa partilhadas em seus relatórios anuais, a perspectiva 

competitiva de posicionamento da Petrobras no seleto grupo dos grandes capitais do setor em 

                                            
73PETROBRAS, Balanço Social e Ambiental 2006. 
74PETROBRAS, Balanço Social e Ambiental 2007. 
75PETROBRAS, Relatório de Sustentabilidade 2016. 
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que atua possui uma temporalidade claramente demarcada, surgiu durante o segundo mandato 

de Lula da Silva. 

 
O poder do Estado e mesmo suas políticas hegemônicas, se revela como uma forma 

determinada condensada do balanço das forças sociais operando no Estado e através do 

Estado. Nessa perspectiva, o poder do Estado não é executado propriamente pelo Estado 

como uma pessoa autônoma. Um determinado modelo de desenvolvimento, ou estratégia para 

continuidade do processo de acumulação, operado pelo Estado é produto, em verdade, da 

acomodação de interesses, com pesos desiguais, ajustados às condições materiais existentes 

na sociedade.   

         Ainda que exista extenso e inacabado debate quanto ao balanço das políticas 

econômicas dos governos Lula da Silva, entre continuidades e rupturas com o modelo 

neoliberal, diversos indícios nos levam a apontar o COMPERJ  como um projeto inserido em 

uma nova orientação econômica de grandes investimentos em obras de infraestrutura, com 

período inicial claramente demarcado em finais do primeiro mandato de Lula da Silva e, mais 

precisamente, no início de seu segundo mandato.            

 Em um panorama Pós-fordista de desmonte do Estado Keynesiano de Bem Estar 

Social e ascensão do Estado Schumpeteriano de Competição, o surgimento do COMPERJ se 

somou a outras iniciativas estatais de fortalecimento de grupos nacionais, como forma de 

assegurar vantagens comparativas para os capitais baseados nas suas fronteiras, em especial 

foram contempladas grandes empreiteiras nacionais. Nesse sentido, são partes dessa política 

os volumes de recursos públicos destinados para a execução de grandes obras, como o 

COMPERJ, e para a aquisição de novos ativos e implementações de fusões, como no caso 

citado da entrada da Petrobras no grupo Braskem. 

 Na perspectiva de um mercado de competição global, a Petrobras quando do 

surgimento do COMPERJ pretendia, ou pelo menos assim anunciava, preparar os caminhos 

para um melhor posicionamento entre as maiores empresas de seu ramo, não se furtando a 

adotar estratégias e modelos de organização e produção típicos do pós-fordismo, de 

terceirização e fragmentação da produção em diversas empresas. Nesse processo, a Petrobras 

foi, ainda, objeto e sujeito de uma política nacional de investimento público voltado ao 

desenvolvimento e internacionalização de grandes grupos econômicos nacionais capazes de se 

posicionar no centro econômico das tomadas de decisões globais, com uso intensivo de 
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projetos de parceria “público-privadas”76, sendo o COMPERJ uma das expressões desse 

modelo de desenvolvimento e de Estado associado. 

O COMPERJ foi produto dessa estratégia particular e estatal de desenvolvimento, um 

consenso foi operado como resultante do balanço das forças e interesses nacionais, que se 

apresentou em uma agenda econômica específica, melhor delimitada a partir do início do 

segundo mandato de Lula da Silva. Modelo de desenvolvimento este que conciliou a 

manutenção do tripé macroeconômico de estabilidade da economia e uma hegemonia 

econômica financeiro-exportadora (bancos e agronegócio), com a acomodação de novos 

interesses que incluíram dentre outros elementos: a) um resgate discursivo e, em certa medida, 

prático do nacional-desenvolvimentismo, através de um projeto nacional conduzido pelo 

estado, estrito senso, de aumento dos investimentos públicos para o crescimento econômico; 

b) fomento aos setores da construção civil e pesada através de investimentos em grandes 

obras de infra-estrutura com prioridade às empreiteiras nacionais; c) atuação associada do 

Estado no estímulo à formação de grandes grupos nacionais e seu melhor posicionamento no 

cenário competitivo internacional. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
76Ressaltamos que tratamos aqui de parcerias “público-privadas” não entendidas como aquelas regidas pela Lei 
n° 11.079/2004, mas sim utilizado o termo para ressaltar estratégias comuns ou associadas entre entes públicos e 
privados. 
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CAPÍTULO 2 – O ARRANJO SOCIAL E IDEOLÓGICO DO COMPERJ: 

ELEMENTOS DA CONSTRUÇÃO DE SEU AMPLO CONSENSO 

 

2.1 O COMPERJ como uma política de Estado 

 

 No primeiro capítulo discorremos sobre as condições históricas do surgimento do 

COMPERJ na perspectiva do projeto como parte de uma determinada estratégia de estado ou 

modelo de desenvolvimento nacional. Defendemos o ponto vista de um COMPERJ que só foi 

possível a partir de uma nova orientação de desenvolvimento e uma série de políticas de 

Estado que implicaram: em uma agenda de maior investimento público em grandes obras de 

infra-estrutura, associativismo e compromisso do Estado com o crescimento de grandes 

grupos nacionais, resgate simbólico do nacional desenvolvimentismo e em especial do papel 

da Petrobras como indutora da industrialização nacional. 

 Sustentamos, ainda, que essa estratégia econômica não implicou em uma superação do 

“core” ou perfil dominante da economia nacional, que se manteve obediente ao tripé de 

estabilidade macroeconômica, ainda que com certa flexibilidade fiscal no tocante aos gastos 

públicos, razão pela qual muitos identificam no período um liberalismo enraizado, 

continuidades neoliberais, ou mesmo um quadro mais radical de reversão neocolonial com 

desindustrialização e especialização regressiva das forças produtivas77, como marcas 

significativas do período econômico em que o surgimento do COMPERJ se insere.   

Nesse capítulo, pretendemos descer até os fundamentos do empreendimento em um recorte de 

menor escala, por assim dizer, discorrendo sobre alguns elementos da formação do seu 

consenso: quais as justificativas levantadas, os objetivos declarados e quais as razões de sua 

adesão por parte da sociedade civil, em especial pelas principais instituições ou sujeitos 

envolvidos ativamente no projeto. 

 Tentaremos aqui apresentar um quadro dos principais interesses envolvidos, as 

principais críticas sofridas e os mecanismos para se lidar com as “falhas” do projeto. Na 

medida de nossas possibilidades, mesmo inevitavelmente deixando de abordar todas as 

expectativas e desejos possíveis projetados sobre o COMPERJ, buscaremos apresentar as 

principais pretensões declaradas sobre o empreendimento e os principais sujeitos beneficiados 

                                            
77 Nesse sentido: Plínio de Arruda Sampaio Jr., Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: tragédia e farsa, 
Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 112, 2012, 672-688, p. 682, http://bit.ly/2kI2mmf, última consulta, 
janeiro 2017.. 
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e envolvidos em sua política. Serão expostos, aqui, os principais argumentos que 

fundamentaram a adesão ou rejeição ao projeto pelos principais sujeitos envolvidos na sua 

discussão pública. Nesse caminho estarão algumas das razões, narrativas e benefícios 

materiais que construíram o COMPERJ como um desejo comum dominante,  se impondo à 

coletividade como uma política de Estado hegemônica. Em se tratando dos sujeitos 

envolvidos no COMPERJ, nem todos os interesses são comuns, porém há um conjunto de 

ideias e objetivos que funcionaram de forma associada, dando corpo ao projeto, ainda que 

com peso desigual entre esses interesses. A existência do COMPERJ foi possível a partir de 

um corpo político do projeto, cujos sujeitos e suas bases ideológicas e discursivas serão 

tratados adiante neste capítulo.  

O projeto do COMPERJ surgiu e tomou forma como um arranjo social complexo, 

apoiado por diversos setores da sociedade fluminense, pretendendo abarcar diversos 

interesses, conectando demandas múltiplas, exigindo um grande esforço coletivo. Tido como 

o maior empreendimento individual da História da Petrobras, sua planta se estende ao longo 

de uma área de 45 km² no município de Itaboraí. A terraplenagem do empreendimento, obra a 

cargo do Consórcio Terraplenagem Comperj (CTC), formado pelas empresas Odebrecht, 

Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, foi tida como a maior obra desse tipo da  história do 

país, superando a realizada na construção da Hidrelétrica de Itaipu78, embora existam 

considerações importantes sobre o solo da região que talvez justifique o grande volume de 

movimentação de terras. Os custos bilionários do projeto dão uma ideia da dimensão do 

empreendimento. A previsão inicial dos investimentos necessários para que o COMPERJ 

entrasse em operação era de cerca de U$ 8 bilhões, mas as estimativas dos gastos sofreram 

constantes atualizações ao longo dos anos da obra do Complexo. Ao tempo em que redigimos 

a presente dissertação, o Ministério do Planejamento apresentava a previsão de investimento 

em R$ 30.540.728.000,00, apenas em relação ao Trem I79 do COMPERJ, a primeira estrutura 

de refino segundo o projeto atual do COMPERJ80. 

                                            
78Revista Manutenção & Tecnologia. Comperj finaliza a maior terraplenagem da história. Edição nº 146. 13 de 
junho de 2011. Disponível em: 
<http://www.revistamt.com.br/index.php?option=com_conteudo&task=viewMateria&id=668>. Última consulta 
em 29/05/2017. 
79 Conforme veremos mais detalhadamente no capítulo 3 desta dissertação, o projeto do COMPERJ sofreu 
significativas mudanças ao longo do tempo. A partir de 2011 o COMPERJ passou a ser pensado como um 
empreendimento basicamente de refino, construído em duas etapas. Uma etapa para cada uma das duas refinarias 
ou trens de refino pensados.  
80Ministério do Planejamento. Disponível em: <http://www.pac.gov.br/obra/1440>. Acesso em 18/11/2017. 
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Muitos interesses conviveram no projeto do COMPERJ, cabendo vários projetos 

dentro deste, sendo o empreendimento, em si, um pólo atrator de demandas de mais variados 

sujeitos. Para além das demandas diretamente relacionadas com as condições materiais da 

obra, que tratam do fornecimento de serviços, equipamentos e insumos, e de seu universo de 

contratos, seguros, empréstimos etc, existem outros grupos de demandas, dentre elas as que de 

alguma forma se sustentaram nos potenciais impactos do projeto. O COMPERJ desde o seu 

início foi tido por muitos como uma oportunidade para o financiamento de seus próprios 

projetos, se apresentando como uma desejada fonte de recursos. 

A fim de ilustrar os mais variados interesses e demandas projetadas sobre o 

COMPERJ, podemos mencionar a interessante campanha da OAB/RJ, em 2008, para a 

instituição de um novo Tribunal Regional do Trabalho em Niterói. O principal argumento 

apresentado pela campanha por um novo Tribunal do Trabalho foi o esperado aumento do 

número de reclamações trabalhistas a serem ajuizadas com o COMPERJ. Pela experiência 

adquirida na prática profissional, os advogados reconheciam que o emprego tende, em nosso 

modelo de regulação, a ser rotativo, não estável, e a gerar uma considerável quantidade de 

conflitos e demandas a serem resolvidas na Justiça do Trabalho. Desta forma, o sempre 

presente argumento da empregabilidade do COMPERJ, no caso da campanha por um novo 

TRT pela OAB/RJ, foi absorvido e redimensionado para fundamentar uma demanda de 

interesse da categoria dos advogados por uma melhor e mais próxima estrutura da Justiça do 

Trabalho na cidade de Niterói. Nesse movimento, os advogados jogaram luz à faceta oposta à 

empregabilidade, a dos impactos causados, no geral, pela perda do emprego. Embora nem 

todas as demandas judiciais discutam direitos de trabalhadores despedidos, a grande maioria 

dos processos trabalhistas possuem essa marca. A Justiça do Trabalho é, no geral, encarregada 

dos conflitos tratados após o emprego. Outro argumento presente a se somar ao pleito por um 

novo TRT foi o da desigual concentração de recursos do aparelho judiciário na capital em 

detrimento do interior do Estado. Além do interesse e esforço da subseccional de Niterói da 

OAB, que teria retomado ideia primeiramente proposta pelo ex-governador Moreira Franco, 

aderiram à ideia de um novo TRT em Niterói a Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª 

Região, a OAB/RJ, bem como alguns parlamentares da cidade de Niterói81. Apesar do 

empenho da OAB/RJ e das outras entidades sensibilizadas pela causa, a instalação de um 

                                            
81OAB Notícias. Jornal do Brasil. Niterói  perto de ter novo TRT. Em 12/01/2008. Disponível em: 
<http://www.oabrj.org.br/noticia/54611-niteroi-perto-de-ter-novo-trt>. Acesso em: 20/11/2017. 



53 

 

novo TRT em Niterói não foi adiante, esbarrando na contrariedade do próprio judiciário 

trabalhista da 1ª Região. 

  Como uma política de Estado, o COMPERJ foi resultado de uma composição de 

interesses que atuaram diretamente nos aparelhos estatais estritos, na máquina administrativa, 

e nos espaços para além desses aparelhos, entidades de classe, dos trabalhadores e dos capitais 

envolvidos, universidades e instituições de pesquisa e ensino, organizações não 

governamentais, movimentos sociais etc. Nessa perspectiva, o COMPERJ foi muito além de 

uma decisão empresarial estratégica da companhia Petrobras, se pretendeu como um caminho 

de desenvolvimento coletivo. 

Em grande medida, o COMPERJ foi apresentado como um caminho de 

desenvolvimento social nacional e, em especial, para a região próxima de sua instalação. O 

COMPERJ expressou um determinado interesse público, que se projetou para além dos 

interesses particulares envolvidos no projeto.   

 O interesse público representado pelo COMPERJ justificou juridicamente a 

autorização para a desapropriação das áreas tidas como importantes para a instalação do 

empreendimento. As desapropriações das áreas utilizadas em favor do COMPERJ iniciaram 

com o Decreto não numerado de 13 de junho de 200682, publicado em 14/06/2006, no mesmo 

dia do evento de lançamento da pedra fundamental do COMPERJ. A coincidência de datas do 

anúncio público do projeto e da publicação da autorização expropriatória das propriedades 

privadas de interesse para o projeto além de nos lembrar que o interesse público está na base 

do projeto do COMPERJ revela também que a função coercitiva do Estado foi fundamental 

para a existência do projeto, embora haja uma tendência de utilização de mecanismos e 

elementos de consenso, conforme trataremos adiante. A grande obra do COMPERJ só foi 

possível através da utilização dos mecanismos de coerção e de formação de consenso do 

Estado. 

Desde o surgimento do projeto do COMPERJ existiu a preocupação de que a enorme 

dimensão e complexa rede de demandas do projeto fosse acompanhada, inevitavelmente, por 

um dimensionamento de seus impactos. As externalidades do projeto do COMPERJ, seus 

efeitos para além da função econômica restrita à indústria petroquímica, sempre tiveram papel 
                                            

82BRASIL. Decreto não numerado de 13 de junho de 2006. Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão administrativa de passagem, em favor da Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, os imóveis que menciona, constituídos de terras e benfeitorias, necessários à 
construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10850.htm>. Acesso em: 15/10/2017. 
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destacado nas justificativas e razões do empreendimento. O discurso dominante construído 

sobre os impactos do COMPERJ foi responsável por muitas das expectativas que justificaram 

a ampla adesão ao projeto. Expectativas que hoje se vêem frustradas com as mudanças de 

curso do projeto e seu fracasso em relação às previsões iniciais. 

Grande parte do debate público sobre o COMPERJ,  entre críticas, adesões e 

melhorias propostas, foi construído sobre o tema das externalidades do empreendimento. A 

viabilidade do projeto, como um arranjo social complexo e uma política de estado 

hegemônica, pressupôs a consolidação de um entendimento dominante sobre as 

potencialidades do projeto, seus benefícios à coletividade e os caminhos para contornar suas 

possíveis “falhas”. 

No geral, as adesões ao projeto superaram suas críticas e oposições. Em especial nos 

primeiros anos do empreendimento do COMPERJ há de se reconhecer um consenso 

dominante formado em favor e de suas potencialidades, que abarcou outros inúmeros projetos 

ou expectativas que gravitaram ao redor do empreendimento. Nesse sentido, os elementos de 

consenso do projeto, muito mais que sua faceta coercitiva, embora esta exista e seja 

fundamental, foram determinantes para a consolidação do projeto. 

A construção do consenso em detrimento do exercício das funções propriamente 

coercitivas do Estado, não é exclusividade do COMPERJ, mas sim uma tendência já indicada 

por Gramsci no seu conceito de Estado guarda-noturno: 

 
O estado guarda-noturno, isto é, de uma organização coercitiva que 
protegerá o desenvolvimento dos elementos de sociedade regulada em 
contínuo incremento e que, portanto, reduzirá gradualmente suas 
intervenções autoritárias e coercitivas. (6, paragrafo 88; 3, 244-245)83. 

 

Muitas das possíveis “falhas” do COMPERJ foram, na verdade, reapresentadas como 

“soluções” ou oportunidades de melhorias ou conquistas sociais. Nessa operação, por 

exemplo, o potencial poluidor do COMPERJ foi secundarizado quando comparado aos 

benefícios trazidos por suas políticas compensatórias em área que se entendia já muito 

degradada ambientalmente. O trabalho de instalação do “corredor verde” do COMPERJ e 

recuperação da mata ciliar de encostas de rios da região e outras medidas previstas desde o 

EIA/RIMA para a licença prévia do empreendimento, por exemplo, foram tidos como grandes 

oportunidades para se reestabelecer um equilíbrio ambiental já perdido na região. Muitas das 

                                            
83GRAMSCI. Memórias do cárcere. Volume 6, paragrafo 88; 3, 244-245. 
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questões potencialmente críticas ao projeto foram absorvidas e reintroduzidas de forma a 

recolocar o empreendimento como uma potencial solução e não origem de problemas. Assim, 

ao invés de desorganizar a estrutura urbana do município de Itaboraí, o projeto se apresentou, 

de forma dominante, como uma oportunidade para expansão do saneamento básico da cidade, 

alargamento e implementação de novas vias de trânsito, aumento do fornecimento de serviços 

públicos, de energia elétrica e água potável etc. 

A operação em que os prejuízos com o COMPERJ foram reapresentados como 

oportunidades fica clara em pelo menos duas passagens presentes nos informativos do 

COMPERJ. O COMPERJ - Informa nº 6 apresentou uma entrevista com Paulo Cezar 

Fernandes, que teve sua propriedade desapropriada, sendo este inicialmente contra o projeto. 

Porém, com a indenização recebida teria Paulo comprado uma nova casa e aberto um negócio. 

Segundo o enfoque da entrevista, o que seria um dissabor decorrente do poder de império que 

se impõe com o projeto acabou por se tornar uma boa oportunidade de negócio84. Igualmente, 

o COMPERJ - Informa nº 1 divulgou que a Petrobras teria investido em reformas de 

estruturas de escolas públicas de sua região. O motivo para as reformas, porém, teria sido a 

necessidade de se deslocar 50 crianças de uma escola desativada por interesse do próprio 

COMPERJ, aspecto negativo este que quase passa despercebido na matéria85. 

David Gonçalves, ao estudar o processo de licenciamento ambiental do COMPERJ, 

percebeu essa tendência do projeto em se colocar como solução para temas potencialmente 

críticos e relata em seus trabalhos como o projeto teve ampla aceitação local: 

 

“Por seu turno, os argumentos da empresa, bem como as réplicas da população, não 

podiam ser enquadrados no âmbito do clássico debate entre preservação e 

desenvolvimento. Pelo contrário, por tratar-se a Baía de Guanabara de uma área 

reconhecidamente degradada, um dos corpos hídricos mais poluídos do país, os 

argumentos giravam em torno das possibilidades de transformação ambiental e 

socialmente positivas, de uma espécie de contrato social local a ser construído, 

mediante a construção de um “Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Baía de 

Guanabara”, orquestrado pela empresa, sob o apoio dos atores locais.”86 

 

                                            
84PETROBRAS. Comperj Informa nº 6. Abril de 2010. 
85PETROBRAS. Comperj Informa nº1. Outubro de 2009. 
86SOARES, David Gonçalves. Um relato sobre o processo de licenciamento do COMPERJ e as ações de 
resistência na região da Baía de Guanabara. Revista Ensaios, Vol.7, julho-dezembro de 2014. 
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Além da tendência de utilização de mecanismos de consenso em detrimento da 

coerção, embora também esteja esta presente, grande parte dos pontos potencialmente críticos 

ou sensíveis do projeto do COMPERJ foram contornados através de soluções construídas de 

forma pretensamente compartilhada. Muitas das “falhas” do projeto do COMPERJ, seus 

impactos negativos ambientais, socioeconômicos e urbanísticos, foram tratados em espaços 

“plurais”, como no Fórum da Agenda 21 do COMPERJ, nos espaços do CONLESTE, nas 

iniciativas de monitoramento de indicadores socioeconômicos da região etc, mobilizando 

sujeitos diversos, autoridades governamentais, entidades de classes, universidades e outros na 

busca por “soluções” ou oportunidades criadas a partir dos impactos do empreendimento. 

Bob Jessop, observa uma tendência na formação das políticas de Estado na nova fase 

do Estado Capitalista que o Autor denominou de Schumpeteriana de Competição3 onde se 

processaria um deslocamento do governo para a governança: 

 

“Há um movimento, a partir do papel central do aparelho de Estado oficial em 

assegurar projetos econômicos e sociais patrocinados pelo Estado bem como a 

hegemonia política, na direção do favorecimento a parcerias entre organizações 

governamentais, para-governamentais e não governamentais, nas quais o aparelho de 

Estado é frequentemente apenas o primeiro entre os pares. 
(...) 

Neste contexto, pode ocorrer que o deslocamento do governo para a governança 

reflita um reordenamento da função geral (ou “global”) do Estado nacional: ele 

agora se tornou responsável pela organização da auto-organização das forças sociais 

, de modo que esta reflita a “vontade geral” e/ou sirva o “interesse público”.”87 

 

A governança como mecanismo ideal para resolução das “falhas” inerentes ao projeto 

apareceu como uma necessidade no estudo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do 

COMPERJ encomendado pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) do Rio de Janeiro ao 

LIMA/COPPE uma vez que, segundo o estudo, a gestão dos processos recomendados para um 

desenvolvimento ambientalmente sustentável do COMPERJ extrapolariam as 

responsabilidades do empreendedor88. Os espaços de governança e partilha de 

responsabilidades reforçam a ideia de um COMPERJ como uma política de Estado e de 

interesse público. 
                                            

87JESSOP, Bob. A globalização e o Estado nacional. Crítica Marxista, São Paulo, Xamã, v.1,n.7, 1998, p.9-45. 
88LIMA/COPPE. Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Investimentos da PETROBRAS na Área de 
Abrangência da Baía de Guanabara —PLANGAS, GNL e COMPERJ—. setembro/2009. 
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Nesse sentido, merece destaque a grande quantidade de espaços de governança que de 

alguma forma buscaram tratar demandas ligadas ao COMPERJ. Posteriormente a AAE 

COMPERJ de 2009 acima mencionada, o LIMA/COPPE apresentou outro estudo onde se 

pretendeu reavaliar os impactos do COMPERJ após anos do início das obras e algumas 

alterações ao projeto experimentadas. O referido estudo seria uma resposta aos 

questionamentos do Ministério Público Estadual no ano de 2013, apresentados no Parecer 

Técnico n.295/2013 em complemento ao PT nº 259/2013 elaborado pelo GATE Ambiental do 

referido ente estadual. O trabalho em tela listou os principais espaços de governança que 

discutiram os rumos do COMPERJ, sendo eles:   

     

Quadro VI.16. 
Experiências de Governança Territorial 
Plano local: elaboração das Agendas 21 Locais. Os municípios receberam 
apoio da Petrobras para desenvolver seus Planos Locais de Desenvolvimento 
Sustentável (PLDS), que implicou num processo de aprendizado de diálogo 
horizontal e governança. 
Plano regional: Comitê das Agendas 21 da Região do CONLESTE 
(ComARC) - promove iniciativas voltadas para a sustentabilidade e o 
desenvolvimento regional definidas nos planos municipais no processo das 
Agendas 21 e no âmbito dos Fóruns 21, contando com apoio da Petrobras; 
Conselho Consultivo da APA de Guapi-Mirim e ESEC Guanabara 
(CONAPAGUAPI); Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBHG); 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste 
Metropolitano (CONLESTE). 
Plano metropolitano: Fórum COMPERJ - Fórum de representação e 
governança interfederativa, envolvendo o Governo Estadual e os municípios 
da área de interesse, representados pela figura do CONLESTE. A 
participação do governo federal e de agentes econômicos ou organizações de 
natureza privada se dá no Conselho Consultivo, no qual tem acento também 
bancos públicos, como é o caso do BNDES e CEF.89 

 

A grande diversidade de espaços de governança talvez impeça um mapeamento de 

todas as iniciativas do gênero, sendo possível apontar, porém, que se tratou a modalidade de 

uma importante tendência presente no projeto do COMPERJ. Nesse sentido, além dos espaços 

de governança destacados acima, se apresentou como espaço para discussões sobre o 

COMPERJ o Conselho do Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central 

Fluminense, que incorpora 35 unidades de conservação em uma região de 15 municípios no 

Estado do Rio de Janeiro, que foi importante na construção de algumas iniciativas de diálogo 

                                            
89LIMA/COPPE/UFRJ. Reavaliação Ambiental Estratégica da Área de Abrangência da Baía de Guanabara e 
Região do Entorno do COMPERJ - AAE COMPERJ. Junho/2016. 
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e cobrança do cumprimento de condicionantes do COMPERJ, como o Seminário para 

Acompanhamento das Condicionantes Ambientais do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro, realizado pelo INEA em novembro de 2013. A gestão do mosaico era realizada por 

seu conselho consultivo, composto por representantes das unidades de conservação ambiental 

que compõem o mosaico (o chefe de cada unidade de conservação e mais um representante da 

sociedade civil de cada unidade), dos comitês de bacias hidrográficas da região e de 

instituições de pesquisa com atuação no território. O protagonismo do Mosaico Central no 

enfrentamento aos impactos do COMPERJ foi objeto de estudo publicado na Revista 

Desenvolvimento e Meio Ambiente em sua edição de dezembro de 201590 e será melhor 

tratado na parte final deste capítulo.   

Apesar de considerarmos necessário uma avaliação mais apurada da dinâmica, da 

efetividade e da prática dos espaços de governança que de alguma forma pretenderam 

trataram de temas ligados ao COMPERJ, não sendo propriamente este o objeto de nosso 

estudo, podemos destacar brevemente algumas críticas e limites a esses espaços que já foram 

apresentadas em outros trabalhos. 

O referido AAE COMPERJ, de 201691, no tocante aos espaços de governança listados, 

concluiu como uma das dificuldades encontradas a ausência de um “fórum dos fóruns”, um 

espaço onde pudesse ser viabilizado um encontro de pautas e energias de interesse comum.  

Apesar da operação de espaços de governança diversos, não foi criado um espaço comum de 

elaboração e decisão centralizado, prejudicando a eficiência da gestão das demandas do 

COMPERJ. Observa-se que para o estudo mencionado, o modelo de governança continuou 

sendo um caminho desejado, devendo, porém, ser aperfeiçoado na experiência do COMPERJ. 

Especificamente sobre o CONLESTE, consórcio constituído inicialmente por 11 

municípios e hoje com 15 municípios da área de impacto do COMPERJ, existe estudo 

elaborado por Gabriel de Souza Barbosa que aponta para algumas considerações sobre a 

governança no consórcio, apresentando um quadro de ineficiência deste modelo.   

       
Em parte, o que explicaria esta inoperância estaria relacionado a quatro 
fatores. Em primeiro lugar, o próprio caráter do federalismo brasileiro que, 
embora aprecie a cooperação intermunicipal, impõe desafios grandes para a 
praticidade de ações cooperadas. Em segundo, fatores políticos decorrentes 

                                            
90Coelho, B. H.S.; Loureiro, C. F.; Irving, M. A.; Soares, D. G. Conflitos entre o Comperj e a gestão de áreas 
protegidas: O Mosaico Central Fluminense como possibilidade de enfrentamento a impactos socioambientais de 
grandes empreendimentos industriais. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 35, 259-273, 2015. 
91Idem. 
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da própria disputa por visibilidade dos agentes públicos locais inclinam-se a 
embargar projetos tendencialmente favoráveis à imagem de um ou outro 
grupo político regional. É bem certo que o sistema político impõe condições 
de baixo estímulo à cooperação de longo prazo. Num terceiro lugar, estariam 
os fatores econômicos. É possível Identificar uma baixa disponibilidade de 
recursos econômicos e financeiros para formular e gerenciar projetos 
políticos e de infraestrutura na região. Por último, um dos fatores que 
contribui para as limitações na formulação de um ambiente de governança na 
Região é a própria heterogeneidade dos seus municípios, que estabelece 
dificuldades no alinhamento de prioridades uma vez que a natureza dos 
problemas que assolam cada município acaba sendo muito distinta.92 

 
O estudo de Gabriel de Souza Barbosa reforça, assim, que aspectos estruturais do 

arranjo político institucional, da escassez de recursos e da diversidade histórica dos 

municípios da região contribuíram para a ineficiência do CONLESTE como espaço efetivo de 

governança, frustrando os objetivos de sua criação. 

Discussões sobre a efetividade dos espaços de governança do COMPERJ a parte, 

podemos apontar uma tendência na formação da política de Estado do COMPERJ de priorizar 

mecanismos e caminhos para a produção de um consenso amplo sobre o COMPERJ, que 

abarcaria diversos interesses, criando para tanto inúmeros espaços de governança para um 

tratamento pretensamente partilhado de suas falhas e oportunidades, diminuindo as facetas 

coercitivas do projeto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
92BARBOSA, Gabriel de Souza. Cooperação no leste da metrópole fluminense: Desafios para a governança 
regional. In: Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 3, n. 2, p. 306-319, jul./dez. 2017. Disponível em: 
<file:///C:/Users/usuario/Downloads/33-108-1-PB.pdf>. Última consulta em 18/11/2017. 
 



60 

 

2.2. Desenvolvimento regional e o discurso do COMPERJ como uma conquista local  
 

O consenso formado ao redor do COMPERJ compreende o projeto como um grande 

vetor de desenvolvimento de toda a região de seu entorno. Seria o empreendimento uma 

grande oportunidade para uma região “esquecida”  do Estado do Rio de Janeiro e para que o 

próprio Estado do Rio de Janeiro superasse uma tendência de degradação econômica e social. 

Uma solução ampla do ponto de vista social, possibilitada principalmente pela grande geração 

de renda, empregos e investimentos na região que seriam criados a partir da instalação da 

planta do COMPERJ no município de Itaboraí e das demais unidades “extramuros” do projeto 

espalhadas por outros municípios próximos. 

 

O estado do Rio de Janeiro tem hoje a possibilidade de reverter um processo 
de esvaziamento econômico que começou com a mudança da capital federal 
para Brasília, acentuou-se na fusão com a Guanabara e aprofundou-se com a 
fuga de investimentos, aumento da criminalidade e perdas ambientais no 
interior. Este empreendimento pode dar oportunidade de crescimento 
econômico de forma positiva para o estado. 
A perspectiva se abre com a instalação do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro – COMPERJ, o maior projeto individual da história da Petrobras. O 
empreendimento será implantado no município de Itaboraí e encontra-se em 
sua fase de planejamento.93(RIMA - COMPERJ. 2007) 

 

Mesmo a questão ambiental, a que sem dúvidas fundamentou as maiores críticas ao 

projeto, foi trabalhada de forma que o COMPERJ fosse visto como uma grande chance para 

melhoria do ecossistema da região, em especial fomentando, através de um “corredor” 

ecológico, a integração entre a Região Serrana e a Baía de Guanabara, auxiliando as unidades 

de conservação próximas. Processo em que, como mencionamos, as aparentes falhas do 

projeto foram sendo tratadas como grandes oportunidades.    

 Essa é a tônica da fala de Carlos Minc (PT) então Secretário Estadual do Ambiente do 

Rio de Janeiro no Seminário para Acompanhamento das Condicionantes Ambientais do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, realizado pelo INEA em novembro de 2013: 

 
A nossa ideia era ter um conjunto de condicionantes que garantisse que você 
não ia afetar os manguezais, não ia afetar a Baía de Guanabara, que você 
ia garantir para a população condições de vida superiores às atuais, de tal 
maneira que a chegada do COMPERJ  representasse não apenas baixo 

                                            
93CONCREMAT. Relatório de impacto ambiental do Comperj. Rio de Janeiro, out. 2007. 
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impacto, representasse um bom impacto positivo no que diz respeito a 
saneamento, água, escolas técnicas, transporte  etc94: 

  

Em grande medida, o COMPERJ foi apresentado como a grande chance de 

desenvolvimento ou recuperação econômica, social e ambiental de uma área degradada, 

injustamente esquecida. Tal função do COMPERJ, como uma chance de desenvolvimento de 

sua sofrida região, é um dos argumentos utilizados para a escolha do local do 

empreendimento:   

        
Itaboraí foi considerada a localização mais adequada por: possuir área 
modificada em processo de degradação, sem grandes restrições geotécnicas, 
que poderiam acolher o empreendimento sem maiores danos ambientais; esta 
área não possui concentração de poluentes no ar, pois o seu relevo e 
correntes do vento contribuem para a dispersão, minimizando impactos 
diretos e indiretos na qualidade do ar; existência de tubos para abastecimento 
e escoamento de produtos; a histórica carência da água na região foi 
identificada como oportunidade para que o empreendimento contribua para a 
construção de soluções técnicas e políticas para o bem comum; dispor de 
infra-estrutura logística adequada, a ser potencializada pelo Arco 
Metropolitano; proximidade com outras petroquímicas; possuir área 
disponível para uma já prevista expansão do Complexo; apresentar um 
caráter estratégico para a recuperação da economia da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, e da sua porção leste em particular;95 

  

 Ainda a ilustrar essa perspectiva, sintomática foi a alteração de nomenclatura e 

estrutura da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Itaboraí, através da Lei 

Complementar Municipal nº 190/2014, que passou a denominar Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Integração com o COMPERJ, reforçando a visão de 

desenvolvimento local atrelado aos rumos do COMPERJ. 

Observa-se que o presente consenso ou noção sobre o COMPERJ, conforme buscamos 

destacar acima, foi partilhado entre a dona do empreendimento Petrobras, conforme consta no 

EIA/RIMA destacado, e os governos Federal, Estadual e Municipais, conforme demonstram 

as falas do Secretário Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro e a própria alteração de 

nomenclatura e estrutura da administração municipal de Itaboraí, bem como as observações 

trazidas em nosso primeiro capítulo sobre a construção do COMPERJ a partir de uma 

estratégia de desenvolvimento nacional. 

                                            
94A fala destacada de Carlos Minc pode ser conferida em: Semiário Comperj. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=Sp_uIUNcNz4>. Última consulta em 13/05/2017. 
95idem. 
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Inúmeros outros exemplos de falas e documentos poderiam ser citados para ilustrar o 

consenso construído sobre o COMPERJ em suas fases iniciais e sua adesão pelos governos e 

Petrobrás. Porém, as adesões ao projeto e ao próprio consenso do COMPERJ não se 

restringiram aos governos locais, federal e a Petrobrás. Rodrigo Campos Vieira Lima, em sua 

dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Faculdade de Ciência e Letras da Universidade Estadual Paulista, apesar de nos apresentar 

uma primorosa discussão sobre as contradições e conflitos sociais inerentes ao caminho de 

desenvolvimento traçado, em especial dando luz à luta dos trabalhadores da construção civil 

na obra do COMPERJ, registrou curioso depoimento de morador de Itaboraí a ilustrar a 

absorção do discurso do COMPERJ como uma grande solução local pelos moradores de seu 

entorno. 

        
Como é ser vizinho de um empreendimento como o Comperj? 
É maravilhoso, foi Deus que mandou a Petrobras para cá. 
Foi a melhor coisa que aconteceu em Itaboraí. 
Sei que o progresso às vezes traz um certo desconforto. 
Aumentou muito a movimentação de carros e caminhões por aqui, mas 
mesmo assim acho que vale a pena (Produtor Rural Divino Ferreira, 
morador de Itaboraí96) 

 

  Observa-se que a passagem acima reforça ainda mais a visão compartilhada pelo 

estudo já mencionado de David Gonçalves sobre o processo de licenciamento ambiental97, 

onde algumas falas de atores locais nos espaços de discussão criados nesse processo não se 

enquadraram propriamente no esperado debate do desenvolvimento versos meio ambiente, 

mas sim buscaram incluir outras demandas ao projeto e apresentaram argumentos a reforçar a 

noção do COMPERJ como uma oportunidade de transformações positivas ambientais e 

sociais. Não são raras as fontes da época do surgimento do COMPERJ que relatam e mesmo 

reproduzem as grandes expectativas da população local, em especial diante da anunciada 

empregabilidade do empreendimento, demonstrando boa penetração social e adesão ao 

projeto do COMPERJ.     

                                            
96Apud:RODRIGO CAMPOS VIEIRA LIMA. Desenvolvimento e Contradições Sociais no Brasil 
contemporâneo. Um estudo do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. ARARAQUARA-SP. 
2015. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de 
Ciência e Letras da Universidade Estadual Paulista, sob orientação da Professora Doutora Maria Orlanda Pinassi. 
97 SOARES, David Gonçalves. Um relato sobre o processo de licenciamento do COMPERJ e as ações de 
resistência na região da Baía de Guanabara. Revista Ensaios, Vol.7, julho-dezembro de 2014. 
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Além da adesão ampla, diversa, observa-se que o COMPERJ como uma solução total 

local, econômico-social e ambiental, foi uma construção ideológica que tem raízes anteriores 

a elaboração de qualquer Estudo de Impacto do projeto ou mesmo com qualquer outra 

produção técnica sobre os efeitos do COMPERJ. A ideia do COMPERJ como uma solução 

para os problemas econômicos, sociais e ambientais da região, em grande medida já estava 

consolidada quando do lançamento da sua pedra fundamental em 14/06/2006. Mesmo antes 

da definição do nome ou do local do empreendimento já se tinha bem estruturado e 

conformado um debate no Estado do Rio de Janeiro sobre os possíveis benefícios da 

instalação de uma nova unidade de refino no Estado durante o governo de Rosinha Garotinho. 

Durante as discussões da campanha “A Refinaria é Nossa”, em 2003, muito se falou 

sobre a necessidade de reparação de injustiças para com o Rio de Janeiro, que apesar de 

produzir a maior parte do óleo bruto nacional não teria a mesma proporção de produção no 

tocante ao refino, sendo preterido em investimentos e prejudicado pela distribuição de 

competências tributárias, que no caso da arrecadação de ICMS sobre as atividades ligadas à 

produção de petróleo seria o imposto recolhido no local do consumo do produto e não da 

produção, prejudicando o Estado do Rio de Janeiro.   

Embora a campanha “A Refinaria é Nossa” de 2003 não tenha resultado no início 

efetivo da construção de uma nova refinaria no Estado do Rio de Janeiro, naquele momento a 

sua mobilização reuniu importantes sujeitos e setores para a causa, organizando um campo 

político expressivo que consolidou um cenário favorável de pressão política para a decisão de 

se incluir o Rio de Janeiro em uma agenda futura de investimentos em novos parques de 

refino. Participaram ativamente da campanha A Refinaria é Nossa! o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, na época governado por Rosinha Garotinho (então no PSB) e a FIRJAN, além 

de outras entidades de classe como a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Fecomércio, 

a OAB-RJ, a Amcham-RJ, o Clube de Engenharia e o Crea-RJ. A campanha “A refinaria é 

Nossa” contribuiu, em grande medida, para organizar uma demanda coletiva estruturada nesse 

sentido, reunindo o apoio de amplos e influentes setores da sociedade civil e do meio político. 

Conforme relatam as fontes da época, em especial veículos de comunicação 

especializados no setor do petróleo e energia, na época em que a campanha “A Refinaria é 

Nossa!” foi lançada havia certo clima de competição entre os estados da federação para a 

localização de novos empreendimentos de refino no país. Estudos divulgados pela ANP sobre 

o déficit de derivados de petróleo no Brasil passaram a gerar grandes expectativas para o 

crescimento do parque de refino nacional, estimulando, consequentemente, uma disputa entre 
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os Estados da Federação pela localização de novas unidades de refino. A questão é tratada, por 

exemplo, em matéria publicada na edição nº 244 da Revista Petro & Química de dezembro de 

2002: 

 
Mesmo sem definição de uma política para resolver o déficit na área de 
refino, a possível construção de uma nova refinaria vem despertando a 
atenção de pelo menos seis Estados. Representantes de Pernambuco, Espírito 
Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará já procuraram o Governo 
Federal e a direção da Petrobras para atrair o investimento calculado em R$ 
2 bilhões. O Rio de Janeiro foi mais longe: lançou um movimento pró-
refinaria para trazer o investimento para o Estado. 
 
Na iminência de um déficit para processar todo o petróleo produzido 
internamente, o governo estuda uma saída para a construção de pelo menos 
duas novas refinarias no país – com o crescimento no consumo de derivados 
e sem a construção de novas unidades, o Brasil terá que importar, por dia, até 
600 mil barris de derivados em 2010, segundo estimativa da ANP.98 

  

Diante desse cenário de competição, o Estado do Rio de Janeiro tratou de organizar 

sua demanda política mobilizando amplos setores através da campanha A Refinaria é Nossa!. 

Além da Campanha A Refinaria é Nossa!, o governo estadual da época se esforçou para criar 

condições favoráveis ou que importassem em alguma vantagem comparativa local do Estado 

do Rio de Janeiro em relação aos demais estados da federação. 

 

Da minha parte todas as medidas para viabilização deste empreendimento 
serão tomadas: desonerarei de ICMS os equipamentos que venham a 
compor a refinaria e utilizarei o fundo criado na gestão Anthony Garotinho 
para apoio à infra-estrutura e até participação acionária minoritária, além 
de determinar o início dos estudos ambientais preliminares para este 
projeto. (fala atribuída a governadora Rosinha Garotinho em reportagem da 
edição nº 244 da Revista Petro & Química99) 

 

Ressalta-se, porém, que a anunciada desoneração fiscal, além de importar em alguma 

medida contradição com o argumento do benefício do COMPERJ para o aumento da 

arrecadação do estado, também será praticada, através de novas iniciativas, em momento 

posterior à “conquista” da nova refinaria no Estado do Rio de Janeiro, quando já em curso as 

obras do COMPERJ. O estado de permanente competição local para atração de investimentos, 

                                            
98BOSCO, Flávio. Ampliação do parque de refino anima Estados. Edição 244 – Dez/2002 – Jan/2003 – Revista 
Petro & Química. Disponível em: <http://petroquimica.com.br/edicoes/ed_244/ed_244_a.html> . Último acesso 
em 26/12/2017. 
99idem. 
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pressionando a adoção de políticas que importem em vantagem comparativas através de 

desonerações tributárias,  foi mantido no caso do COMPERJ mesmo após iniciadas as obras. 

Ao longo de nossa pesquisa identificamos pelo menos 3 leis aprovadas no Estado do Rio de 

Janeiro que dispõem sobre tratamento tributário especial para a instalação e operação do 

COMPERJ, são elas a lei nº 5.592/2009 e suas alterações através das leis nº 6.137/2011 e 

7.042/2015. Observa-se, ainda, que a política de desoneração fiscal foi, ainda, uma das 

recomendações defendidas em estudo da FIRJAN/FGV para se aproveitar ao máximo o 

potencial de desenvolvimento produtivo do COMPERJ.   

 

No plano tributário, os principais impostos incidentes sobre a atividade 
industrial estão na órbita federal e estadual (ICMS). Nesse sentido, a atuação 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro - revendo e ampliando, onde 
possível, os incentivos à cadeia produtiva - será decisiva para a implantação 
de novos empreendimentos no estado.(FGV/FIRJAN. 2008)100 

 

O COMPERJ como uma conquista social do Estado do Rio de Janeiro e, em especial, 

da área de seu entorno, esteve presente também nas falas de figuras políticas, instigando, por 

vezes, uma certa disputa de protagonismo entre aqueles que teriam participado de alguma 

forma dessa “vitória”. O reconhecimento do COMPERJ como uma conquista política e a 

disputa pelo protagonismo de tal façanha pode ser ilustrado pelas falas de Lula da Silva e 

Anthony Garotinho (ex-governador do Estado do Rio de Janeiro) em dois momentos distintos 

da história do empreendimento: 

 
O COMPERJ foi uma conquista da campanha A REFINARIA É NOSSA, 
comandada na época pela governadora Rosinha, que mobilizou a sociedade e 
garantiu a obra no nosso estado. (BLOG do Garotinho. A dramática situação do 
COMPERJ. 19/01/2015) 

 
Eu não sou carioca, mas é importante que saibam que não há solução para o estado 
se o governo federal não estiver junto do Rio de Janeiro para fazer as obras 
necessárias para a recuperação da economia. Em 2006, assumi o compromisso de 
passar para a história que mais iria investir no estado, porque o Rio é a cara do 
Brasil e não poderia aparecer na imprensa apenas nas páginas policiais" (Lula da 
Silva durante evento em Itaboraí de sua caravana pelo país. 07/12/2017) 101 

 

                                            
100FGV. COMPERJ; Potencial de Desenvolvimento Produtivo. In: Estudos para o Desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: n.1, 2008. 
101VALERY, Gabriel. Lula mostra os estragos da Lava Jato no Comperj: obra parada e empregos perdidos. Rede 
Brasil Atual. 07/12/2017. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2017/12/lula-mostra-os-
estragos-da-lava-jato-no-comperj-obra-parada-e-empregos-perdidos>. Última consulta em 26/12/2017. 
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 Não é forçoso reconhecer que o entendimento do COMPERJ como uma grande 

solução para a economia e sociedade da sua região se consolidou como uma visão dominante 

desde o início do projeto, e mesmo antes dele, quando já se tinha conformada a ideia de um 

novo parque de refino como vetor de desenvolvimento regional. Trata-se de um amplo 

consenso com raízes em um processo histórico que não se inicia com o COMPERJ.  

 O COMPERJ como um vetor de desenvolvimento social amplo guarda inúmeras 

similaridades com o discurso ideológico conduzido historicamente pelo setor da construção 

pesada nacional, conforme destacado por Pedro Campos102:  

 

A palavra preferida dos empreiteiros, no entanto, não se refere a um dote 
individual que possa haver em um líder do setor. O desenvolvimento é o 
termo de ordem usado pelos construtores, sendo que a marca maior dos seus 
discursos, produções ideológicas e publicações é a defesa de uma certa 
forma de desenvolvimentismo, que passa impreterivelmente pela 
implementação de uma densa e complexa rede de infra-estrutura viária, 
energétiva, urbana, industrial e logística, tidas como condição sine qua non 
para o desenvolvimento. 
 
(...) 

É interessante notar também um outro ingrediente que volta e meia pode ser 
verificado na ideologia específica dos empresários da construção pesada, o 
apelo social. 

 

 O discurso dominante, de um COMPERJ como amplo vetor de desenvolvimento 

social, se insere perfeitamente da defesa de um certo modelo econômico ou de atuação do 

Estado defendido historicamente pelas grandes construtoras nacionais.  

Embora dominante, importante sempre ressaltar que tal entendimento sobre o 

COMPERJ não foi unânime, conforme demonstram algumas contestações ao projeto em sua 

maioria críticas ambientais ao mesmo, questão que trataremos neste capítulo mais adiante. 

Mesmo tendo o COMPERJ experimentado críticas contundentes, em especial do ponto 

de vista ambiental, não adotamos nesse trabalho o conceito de “chantagem locacional”103 

utilizado por alguns trabalhos que se debruçaram sobre os conflitos ambientais do COMPERJ, 

                                            
102 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira: A Ditadura dos Empreiteiros: as empresas nacionais de construção 
pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 1964-1985/ Pedro Henrique Pedreira Campos. – 
2012 . Tese Doutorado UFF. 
103ACSELRAD, H.; BEZERRA, G. Desregulação, deslocalização e conflito ambiental: considerações sobre o 
controle das demandas Sociais. In: Almeida, A. W. B. (Org.). Capitalismo globalizado e recursos territoriais: 
fronteiras da acumulação no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Ford Foundation, Lamparina, 2010. p. 179-
210 
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por razões que cabem neste momento serem explicitadas. Segundo a “chantagem locacional” 

utilizada, com certa razão, para justificar uma imposição do projeto do COMPERJ, os 

imperativos do progresso se imporiam sobre o bem estar socioambiental de comunidades 

desfavorecidas através de um mecanismo de barganha, onde os investimentos, em uma nova 

fase flexível do capital, poderiam migrar facilmente de território, em prejuízo à sociedade 

local. A abordagem sobre a ótica da formação histórica do consenso do COMPERJ, porém, 

tem nos revelado uma construção dominante do projeto como uma pretensa conquista de sua 

região não apesar dos riscos e prejuízos ambientais trazidos pelo projeto, mas sim uma 

conquista que se apresentou de forma dominante como oportunidade de desenvolvimento total 

de uma área considerada econômica e ambientalmente degradada. Nesse sentido, embora 

entendamos, por um lado, que a utilidade do conceito da “chantagem locacional” possa ser 

útil sob o ponto de vista das vantagens instituídas pelo poder público ao capital, expressas, 

dentre outras políticas, através de desonerações tributárias em um ambiente de competição 

entre estados, por outro, devido à ampla adesão inicial ao projeto e às expectativas comuns 

partilhadas por diversos setores da sociedade, inclusive com boa parte dos atores locais 

encampando e ajudando a consolidar a noção dominante do projeto do COMPERJ como um 

vetor amplo de transformações positivas, identificamos algumas limitações do uso do 

conceito para caracterizar o apoio de comunidades locais em uma perspectiva de submissão, 

de barganha ou troca de um possível bem estar socioambiental pelos investimentos atraídos.   

Embora o ônus da construção do COMPERJ por vezes tenha pesado sobre 

comunidades pobres, com pouca capacidade de participar das tomadas de decisão, como no 

caso dos pescadores artesanais da Baía de Guanabara, dos moradores de Porto das Caixas e 

comunidades afetadas pela passagem das vias do COMPERJ, o projeto não nos parece ter sido 

construído de forma dominante sob uma noção de “perde e ganha”. O bem estar 

socioambiental, conforme fala compartilhada entre a Petrobras, diversas entidades e mesmo 

alguns atores locais, em verdade, seria pretensamente recuperado pelo COMPERJ e não 

objeto de troca para a atração de capitais. O COMPERJ foi tratado, em grande medida, como 

uma conquista ampla de sua região, uma possível oportunidade de recuperação de uma 

qualidade ambiental já perdida.   

A escolha do Rio de Janeiro para uma nova refinaria tem raízes, de certa forma, em 

uma pressão social historicamente organizada ou, pelo menos, foi dessa forma trabalhada por 

muitas das falas iniciais sobre o COMPERJ. O COMPERJ, nesse sentido, surgiria como uma 

conquista coletiva do Estado do Rio de Janeiro. O imaginário do COMPERJ como uma 
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conquista do Estado do Rio de Janeiro e, especificamente, da região de seu entorno, foi 

elemento fundamental da formação do consenso do COMPERJ e de seu destacado amplo 

apoio social. A assimilação do COMPERJ como uma conquista histórica local, fruto de uma 

disputa com outros estados para a construção de novos parques de refino, em certa medida, 

nos ajuda a compreender grande parte das adesões ao projeto e sua boa aceitação, bem como 

as expectativas nele depositadas e as dificuldades e oposições experimentadas quanto à sua 

interrupção após a paralisação das obras, período melhor tratado no capítulo 3 desta 

dissertação.   

 

Importante ressaltar, porém, que o consenso formado pelo entendimento do 

COMPERJ como vetor de desenvolvimento da área de seu entorno não permaneceu constante 

ao longo do tempo, conforme melhor exposto no capítulo 3 desta dissertação. Com o avançar 

da obra, ou melhor, com o desacelerar da obra percebido mais intensamente a partir de 2012 

e, gravemente, após o início da fase ostensiva da Operação Lava-Jato em 2014, as 

expectativas sobre o COMPERJ, reforçadas pelos argumentos da sua incrível empregabilidade 

e oportunidade de negócios gerados, começaram a dividir cada vez mais espaço com as 

frustrações e questionamentos à obra, com exposição das mazelas trazidas pelo 

desaceleramento ou paralisação do projeto e mesmo com falas sobre os possíveis equívocos 

do projeto sob graves suspeitas de malversação de recursos públicos com o avançar da 

“operação lava-jato”.        
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2.3. Dos estudos iniciais sobre os impactos do COMPERJ: quantificação das 

expectativas e disciplina dos riscos  

        
Porque são os intelectuais, exatamente, os funcionários do consenso. São eles que trabalham como ideólogos 
para a obtenção do consenso como homens da Igreja, como dirigentes de sindicatos, de partidos políticos, como 
jornalistas, produtores da alta cultura, produtores de arte, seja a grande arte ou a arte popular etc.104 

   

A noção do COMPERJ, ou de um novo parque de refino no Estado do Rio de Janeiro 

como um vetor de desenvolvimento de sua região nos parece consolidada antes mesmo de 

qualquer estudo ou produção técnica específica sobre o projeto. Expressam uma ideia de 

desenvolvimento que se consolida historicamente no Estado do Rio de Janeiro, com a adesão 

de diversos setores da sociedade.  

Porém, tão logo o projeto começou a ganhar corpo, em especial após definido o local 

do empreendimento, o discurso do COMPERJ como solução local e vetor de desenvolvimento 

foi reforçado pelos dados trazidos por estudos conduzidos por centros universitários de 

pesquisa e por empresas de consultoria contratadas pela Petrobras, que se empenharam em 

apresentar em números às expectativas geradas, projetando em números os ganhos 

econômicos e sociais para a área afetada.  

Nesse ponto, na formação do respaldo técnico-científico para as expectativas de 

desenvolvimento econômico e social da região, a partir dos impactos do empreendimento, 

cumpriram papel destacado e pioneiro a FGV, a FIRJAN, a Petrobras, a CONCREMAT, o 

LIMA/COPPE/UFRJ e a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, através dos 

estudos destacados a seguir. Ambos os estudos iniciais aqui trabalhados reforçaram o papel do 

COMPERJ como um grande vetor de desenvolvimento regional.  

 

A FGV foi uma das primeiras instituições a tratar de dimensionar os impactos do 

projeto do COMPERJ. Em parceria com a Petrobras, elaborou estudo com as estimativas 

iniciais dos impactos sócio-econômicos do COMPERJ, em julho de 2007, com vistas a 

elaboração do EIA/RIMA para a licença prévia do empreendimento105.  

                                            
104Gorender, Jacob. Coerção e consenso na política. in:Estud. av. vol.2 no.3 São Paulo Sept./Dec. 1988 
105Estimação dos impactos sócio-econômicos do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – 
COMPERJ, e empreendimentos correlatos com vistas a elaboração do EIA/RIMA. FGV/Petrobras, Julho de 
2007.   
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Estudo que serviu de referência também para a elaboração de outro trabalho elaborado 

pela FGV, desta vez em parceria com a FIRJAN, sobre o potencial de desenvolvimento 

produtivo do COMPERJ106. Os dados apresentados neste último estudo, em especial os 

números esperados de empregos e empresas atraídas à região a partir do projeto, foram 

constantemente citados para ilustrar o potencial de desenvolvimento do COMPERJ em 

matérias jornalísticas, artigos, estudos acadêmicos, falas de autoridades, e mesmo em 

documentos oficiais da Petrobras, qualificando as defesas do projeto. 

 

O EIA/RIMA inicial do COMPERJ foi elaborado pela CONCREMAT, empresa 

contratada pela Petrobras, e se propõe oficialmente a abarcar todos os impactos e suas 

mitigações possíveis. Existe uma consistente crítica levada a cabo por representantes das 

Unidades de Conservação próximas ao COMPERJ, encampada também em determinado 

momento pelo Ministério Público Estadual,  de que o processo de  licenciamento ambiental do 

COMPERJ e seus EIA/RIMA foram realizados de forma fragmentada, não dando conta de 

articular todos os impactos somados do empreendimento, que incluiria equipamentos e 

alterações em áreas para além da planta produtiva do COMPERJ como, por exemplo, o duto 

para lançamento de efluentes do COMPERJ no mar de Maricá, barragens e demais 

intervenções para suprir a demanda de abastecimento de água e o caminho para transporte de 

equipamentos ultra pesados. As críticas sobre o processo de licenciamento ambiental do 

COMPERJ dão conta, em verdade, de que este não teria sido completo, não analisando todos 

os impactos gerados pelo projeto. No processo de licenciamento prévio ambiental o 

EIA/RIMA foi objeto de análise em audiências públicas, sendo suas bases expostas ao debate 

público, apesar do caráter não deliberativo das audiências públicas em questão. No caso do 

COMPERJ, apesar do âmbito federal de algumas unidades de conservação atingidas pelo 

empreendimento, o processo de licenciamento prévio e o consequente aval ambiental ficou a 

cargo da FEEMA, atual INEA. O órgão ambiental estadual conduziu o processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento e sua consequente aprovação enfrentando 

significativas contestações de órgãos ambientais federais, em especial de representantes do 

ICMBio e de unidades de conservação próximas ao empreendimento, revelando posições 

divergentes entre diferentes órgãos ambientais.   

                                            
106FGV. COMPERJ; Potencial de Desenvolvimento Produtivo. In: Estudos para o Desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: n.1, 2008. 
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Mesmo com as críticas ao processo de licenciamento, o EIA/RIMA apresentado pela 

CONCREMAT em 2007 se consolidou oficialmente como o documento base de avaliação dos 

impactos do empreendimento aprovado por órgãos ambientais do Estado do Rio de Janeiro.   

O EIA e o RIMA, apesar de comumente tratados como um mesmo trabalho ou 

resultado, possuem objetivos distintos. Para fins de obtenção da licença ambiental, o Estudo 

de Impacto Ambiental é documento técnico mais detalhado a fundamentar a decisão do órgão 

ambiental responsável. O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), por sua vez, é voltado 

para informar a sociedade e fundamentar o diálogo em torno das medidas compensatórias e 

cuidados com o meio ambiente desenvolvidos no âmbito do projeto. O EIA e o RIMA, assim, 

expressam formalmente um pacto do projeto para com a sociedade, seus compromissos e 

condicionantes e a análise dos riscos e impactos deste.  

Importante notar que as áreas de impacto do empreendimento previstas no RIMA do 
COMPERJ não foram definidas apenas em razão dos impactos e riscos ambientais do 
COMPERJ. O EIA/RIMA do COMPERJ previu uma Área de Influência Direta envolvendo a 
área do raio de 20 quilômetros do centro do COMPERJ, obtida principalmente através de 
análise de estudos do espalhamento dos poluentes do ar liberados pelo COMPERJ.  
Igualmente, a definição da Área Diretamente Afetada foi determinada por um raio de 10 
quilômetros do centro do COMPERJ a partir da análise dos dados do mesmo estudo que 
fundamentou a definição da Área de Influência Direta. Já as definições das: Área de 
Influência Estratégica, Área de Abrangência Regional e Área de Influência Indireta, foram 
obtidas por critérios não essencialmente ambientais, mas sim pretensamente socioeconômicos 
e políticos. A Área de Influência Estratégica foi definida, em verdade, como sendo o próprio 
Estado do Rio de Janeiro, por possuir o COMPERJ pretensamente um caráter estratégico para 
o Rio de Janeiro pelos efeitos positivos sobre a “produção, a renda e o emprego no Estado”. A 
Área de Influência Indireta correspondeu à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, região 
hidrográfica da Baía de Guanabara, que cobria boa parte dos efeitos econômicos e ambientais 
esperados. Por fim, a Área de Abrangência Regional constou no RIMA como aquela definida 
pela constituição do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste 
Fluminense - CONLESTE, que incluiu também municípios não abrangidos pela Região 
Metropolitana 107. 

O EIA/RIMA do COMPERJ trabalhou, assim, com o reconhecimento da formação de 
áreas interessadas no COMPERJ, definindo territórios não só através de critérios técnicos 
ambientais, decorrentes de impactos sentidos no meio ambiente, mas também a partir de 

                                            
107Concremat. Estudo de impacto ambiental do Comperj. Rio de janeiro: Petrobras, 2007. 
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outros critérios sócio-políticos, inclusive com o reconhecimento do CONLESTE como área 
impactada pelo empreendimento, legitimando a existência desse arranjo institucional 
intermunicipal.             

Segundo matéria da Revista O Empreiteiro de 21/10/2011108, a CONCREMAT 
elaborou o referido EIA/RIMA em contrato firmado com a Petrobras, que envolveria ainda 
outros estudos complementares, no valor de R$ 2.230.831,61, com vigência de dezembro de 
2006 a junho de 2009. 

O EIA/RIMA, que se trata, em verdade, de estudo obrigatório para o regular processo 

de concessão das licenças ambientais não foi o único trabalho que pretendeu analisar os 

possíveis impactos futuros da obra do COMPERJ e que incorporou a noção ou ideia de um 

COMPERJ como vetor de desenvolvimento amplo. Por iniciativa da Secretaria de Estado do 

Ambiente, foi elaborado estudo de Avaliação Ambiental Estratégica do COMPERJ (AAE-

COMPERJ/2009) junto ao LIMA/COPPE/UFRJ109 que ampliou ainda mais o cenário de 

grandes  impactos apresentados no RIMA. 

A visão do futuro do COMPERJ pela AAE COMPERJ 2009 reforçou a idéia do 

COMPERJ como um vetor de desenvolvimento Regional, uma oportunidade local ampla, 

positiva do ponto de vista social, econômico e ambiental: 

  
―A área estratégica, que envolve a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
com ampla governabilidade, será a principal indutora do desenvolvimento 
econômico regional, de forma equilibrada, caracterizando-se pela 
prosperidade econômica, por oferecer um ambiente competitivo e favorável 
aos grandes investimentos públicos e privados, em diferentes setores, com 
destaque para sua mais forte vocação: as atividades ligadas ao setor de 
petróleo e derivados; pelo desenvolvimento social, por conta de melhores 
condições de vida para a população, devido aos investimentos em 
saneamento, saúde, educação e segurança; pelo respeito ao meio ambiente, 
não apenas garantindo a sua preservação, mas investindo na melhoria da sua 
qualidade ambiental, com destaque para a Mata Atlântica e a Baía 
Guanabara e considerando, também, o desenvolvimento das atividades de 
pesca, lazer e turismo.110 

 

O referido AAE trouxe a expectativa da consolidação da área do COMPERJ como o 

segundo maior polo industrial do Brasil, além de prever que a região se transformaria em um 

                                            
108O empreiteiro. Blog. Os estudos de impacto da comperj. 21/10/2011. Disponível em: 
<http://revistaoe.com.br/os-estudos-de-impacto-da-comperj/>. Último acesso em 19/12/2017. 
109Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente (LIMA), vinculado ao Programa de Planejamento Energético 
(PPE), e que faz parte do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
110LIMA/COPPE. Avaliação Ambiental Estratégica do Programa de Investimentos da PETROBRAS na Área de 
Abrangência da Baía de Guanabara —PLANGAS, GNL e COMPERJ—. setembro/2009. 
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grande polo nacional de serviços e negócios. Em relação aos potenciais impactos negativos do 

projeto, estes poderiam, segundo o estudo, ser contornados ou compensados através das 

recomendações apresentadas. 

 
Verifica-se que as ações governamentais em curso com investimentos 
expressivos em infra-estrutura, saúde, educação, habitação e disposição de 
resíduos urbanos, consideradas no Cenário de Desenvolvimento, levam a um 
processo de mudança que, no entanto, não caracteriza uma inflexão 
expressiva na curva de ganhos da qualidade ambiental e de vida para a área 
estratégica. A consolidação dessas intervenções estatais, somada às 
compensações sinalizadas para os empreendimentos da PETROBRAS e às 
proposições desta AAE, tenderá a um Cenário de Sustentabilidade em uma 
formatação mais amigável ambientalmente.111 

 

A AAE COMPERJ (2009) indicou, assim, um conjunto de 80 recomendações com a 

finalidade de minimizar ou contornar os riscos do COMPERJ, aumentando ainda mais o 

grande arco de seus potenciais impactos positivos. Tais recomendações não foram 

endereçadas exclusivamente ao empreendedor Petrobras, foram apresentadas 

responsabilidades que deveriam ser partilhadas também com o setor privado, o “terceiro 

setor”, e os gestores públicos. Seria necessário, conforme as conclusões do referido estudo, 

um compromisso social amplo para o aproveitamento da oportunidade gerada pelo COMPERJ 

e para a administração de suas falhas. O referido estudo, assim como o EIA/RIMA, também 

reforçou a noção do COMPERJ como uma grande e diversificada oportunidade de 

desenvolvimento regional, cujo aproveitamento de suas potencialidades dependeria de 

atitudes e compromissos que não poderiam ficar somente a cargo da Petrobras. 

O necessário compromisso de todos para o aproveitamento das oportunidades do 

COMPERJ não ficou restrito aos estudos técnicos apresentados, tratou-se de fala recorrente ao 

longo da obra do COMPERJ de autoridades do governo estadual e foi repetido diversas vezes 

ao longo dos Informativos do COMPERJ divulgados pela Petrobrás. Nesse sentido, 

destacamos a seguinte passagem do Informativo nº 9 do COMPERJ: 

 

Você acha que as pessoas do entorno estão se preparando para a 
chegada da Petrobras? 
Há um interesse maior por parte dos adultos. Os jovens ainda não 
despertaram e estão mais preocupados em jogar bola e namorar. São pais e 

                                            
111Idem. 
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mães de família que estão se preparando. As pessoas estavam paradas e estão 
voltando a estudar agora.112   

 

Vemos, na passagem acima, que a idéia de responsabilidade partilhada para 

aproveitamento das oportunidades do COMPERJ e compensação das suas falhas se estendeu 

até a responsabilidade individual de cada sujeito, que deveria atuar ativamente para aproveitar 

o especial momento que a região estaria vivendo. 

 

Conforme vimos, a noção do COMPERJ enquanto uma oportunidade ampla de 

desenvolvimento de sua região também foi conteúdo do estudo do “Potencial de 

Desenvolvimento Produtivo do COMPERJ” encomendado pela FIRJAN à FGV, em 2008. A 

FIRJAN, assim como o governo do Estado do Rio de Janeiro, esteve envolvida na discussão 

do COMPERJ desde seus primórdios, em verdade, desde antes do projeto do COMPERJ ser 

apresentado, ajudando na construção da campanha por uma nova refinaria no Rio de Janeiro 

como uma estratégia de desenvolvimentodominante. 

A FIRJAN foi fundamental na construção do consenso do COMPERJ, participando 

ativamente deste projeto, contribuindo com seus representantes em mesas de debate sobre o 

tema, em audiências públicas, em espaços de governança como o Fórum COMPERJ, bem 

como divulgando relatórios e estudos técnicos, em regra reforçando grandes expectativas para 

a instalação de um complexo petroquímico na região. A FIRJAN foi voz ativa no debate 

público sobre a necessidade do empreendimento, desde antes do projeto se consolidar. 

O estudo elaborado em parceria entre FIRJAN e FGV: “COMPERJ; Potencial de 

Desenvolvimento produtivo”113, apresentou um cenário de desenvolvimento socioeconômico 

para a região bem expressivo. Os números consolidados nesse estudo, em especial as 

possíveis 720 novas indústrias esperadas na região e os cerca de 200 mil empregos gerados 

pelo projeto (em verdade, conforme os dados do estudo, em um cenário conservador a 

previsão era de 194 mil empregos gerados em todo o país e quase 271 mil em um cenário 

otimista) tiveram ampla repercussão, sendo constantemente repetidos pelo governo federal, 

pela Petrobrás e pelos veículos de imprensa nas fases iniciais da obra114. Observa-se, ainda, 

                                            
112Petrobras.Chegada do COMPERJ estimula novos negócios. In: Informativo do COMPERJ nº 9. Julho/2010. 
113FGV. COMPERJ; Potencial de Desenvolvimento Produtivo. In: Estudos para o Desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: n.1, 2008. 
114Uma visão mais crítica sobre as otimistas conclusões quanto aos potenciais socioeconômicos apresentados 
pelos estudos da FIRJAN pode se encontrada em: BRITO, Jorge. Comperj: Reflexos e oportunidades para os 
municípios do Conleste. in: Revista de Economia Fluminense. Ano V - Número 10 - Maio de 2011. 
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que o alcance das conclusões do referido estudo foram além das falas dos apoiadores mais 

entusiastas do projeto. As estimativas da produção do COMPERJ no referido estudo foram 

referência, inclusive, para estudos que podem ser considerados mais críticos ou distantes dos 

interesses do empreendimento, como os relatórios elaborados pelo IBASE115. Os dados e 

conclusões do estudo encomendado pela FIRJAN foram uma referência para amplas 

demandas. Serviram, por exemplo, de base argumentativa de demandas diversas, como na 

campanha por um novo TRT em Niterói, já brevemente comentada. 

Em verdade,  o estudo inicial da FIRJAN/FGV sobre o COMPERJ trabalhava apenas 

com dois cenários possíveis de um COMPERJ em operação. Em um cenário conservador 

seriam instaladas 362 novas indústrias do setor de material plástico no estado, gerando cerca 

de 15 mil empregos diretos, 117 mil no Estado e 196 mil postos de trabalho em todo o Brasil, 

investimentos da ordem de R$ 900 milhões e um faturamento anual próximo a R$ 2,4 bilhões. 

No segundo cenário possível, o cenário otimista, os valores apresentados praticamente 

dobrariam: com a instalação do COMPERJ seriam 724 novas indústrias, a geração de 

empregos alcançaria o total de 31 mil empregos diretos, 168 mil no estado e 271 mil em todo 

o país, o investimento trazido seria da ordem de R$ 1,8 bilhões e o faturamento anual 

totalizaria R$ 4,8 bilhões. Além dos dois possíveis cenários de um COMPERJ em operação, o 

estudo mencionou que já em sua instalação esperava-se a sustentação de 173 mil postos de 

trabalho, com pico de geração de empregos em 2011, sendo 75 mil no Estado do Rio de 

Janeiro, 65 mil na Região de Influência Ampliada. 

Vemos, assim, que em qualquer dos cenários apontados pelo estudo da FGV/FIRJAN, 

a perspectiva projetada para o COMPERJ era de grande geração de renda, investimentos e 

empregos para a região. No estudo da FIRJAN/FGV não há espaço para um cenário de 

falência ou fracasso do projeto. 

O mencionado estudo da FIRJAN/FGV reforçou, ainda, uma ideia de competição 

entre os estados pelos benefícios potenciais do projeto e de necessidade de atuação ativa para 

a atração de capitais. O amplo potencial do COMPERJ estaria, segundo o referido estudo, em 

disputa, forçando o Estado do Rio de Janeiro a aumentar sua vantagem comparativa com 

investimentos para melhoria das condições de uso da infra-estrutura logística do estado e a 

                                            
115Nesse sentido: IBASE – Projeto: Controle Social e Debate Público: Observatório do Pré-sal, a Petrobrás e a 
Vale no Rio de Janeiro. Relatório: Limites e Potencialidades de Controle Social no Processo de Licenciamento 
Ambiental – os casos do Comperj (Petrobras) e da TK-CSA (Vale/Thyssenkrupp), Rio de Janeiro, 2011. 
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instituir benefícios tributários ou creditícios aos capitais interessados em investir no setor de 

termoplásticos. 
 

Em termos de fatores de atração, torna-se essencial entender que o maior 
desafio do posicionamento estratégico dos municípios e do Estado do Rio de 
Janeiro está relacionado à concorrência com outros estados para a captação 
de investimentos. Logo, o Estado do Rio de Janeiro deve realçar a 
importância do consumo industrial local na demanda por produtos de 
material plástico. Assim sendo, é inegável a necessidade de formulação de 
estratégias que devem ser coordenadas conjuntamente pelo Governo do 
Estado, municípios e entidades de apoio visando o adensamento da cadeia 
produtiva, com especial atenção para os setores consumidores dos produtos 
plásticos. Essas estratégias deverão conter, inequivocamente, a previsão de 
investimentos para melhoria das condições de uso da infra-estrutura logística 
do estado e a ampliação dos mecanismos de incentivo, sejam financeiros (de 
natureza tributária ou creditícia) ou não financeiros (como, por exemplo, 
expansão dos serviços de informação para investidores, apoio para a 
realização de projetos de viabilidade e aporte de infra-estrutura 
específica).116 

 

Vemos, assim, que além do embasamento técnico-científico para as grandes 

expectativas de empregabilidade e oportunidade de desenvolvimento econômico da região, o 

referido estudo avançou para considerações sobre medidas a serem tomadas pelo Estado do 

Rio de Janeiro no sentido de facilitar a atração de capitais para a região, como por exemplo 

desonerações fiscais, que conforme abordado anteriormente foram efetivamente praticadas 

pelo governo do Rio de Janeiro. 

Ressalta-se que há, porém, tímido espaço no estudo para breves comentários sobre 

possíveis dificuldades a serem experimentadas, que prejudicariam o alcance de suas 

expectativas. 

 

De fato, um referencial relevante para a análise dessa questão é novamente a 
experiência do Pólo Petroquímico de Camaçari-BA, competentemente 
analisada por Weckerle, que mostra ser concreta a possibilidade de que as 
empresas da cadeia produtiva da indústria plástica se fixem em estados 
distintos daquele em que está sendo realizado o investimento.117 

 

Através dos estudos iniciais aqui citados: da FGV/FIRJAN, juntamente com os citados 

EIA/RIMA e AAE COMPERJ, foram providas as principais bases técnico-científicas 

responsáveis pela perspectiva dominante inicial do COMPERJ como uma grande e ampla 
                                            

116Idem. 

117 FGV. COMPERJ; Potencial de Desenvolvimento Produtivo. In: Estudos para o Desenvolvimento do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: n.1, 2008. 
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oportunidade de desenvolvimento para a área de seu entorno e, consequentemente, para todo o 

Estado do Rio de Janeiro. As justificativas do projeto calcadas no seu potencial de 

empregabilidade e empreendedorismo, com consequente aumento de renda e 

desenvolvimento social e ambiental, foram municiadas e referenciadas pelos números e 

projeções dos estudos técnicos aqui citados. 

Os três estudos aqui apontados: EIA/RIMA - Comperj, AEE - Comperj e Potencial de 

Desenvolvimento Produtivo, trazem uma perspectiva comum sobre o COMPERJ, como um 

polo de atração de investimentos, renda e empregos para a região de seu entorno, e onde os 

impactos potencialmente negativos poderiam ser contornados ou transformados em impactos 

positivos através de medidas compensatórias e adoção de algumas medidas de 

responsabilidade não exclusiva da Petrobras, dona do empreendimento. Tratou-se de uma 

visão do COMPERJ como uma grande e ampla oportunidade regional que dependeria do 

esforço coletivo de diversos atores sociais. 

A Firjan, a Secretaria de Estado e Ambiente e a Petrobras são as três contratantes dos 

estudos pioneiros aqui analisados, elaborados nas fases iniciais da obra e de responsabilidade 

técnica da FGV, do LIMA/COPPE e da CONCREMAT, respectivamente. Foram esses 

personagens de destaque na construção do respaldo técnico-científico da noção do 

empreendimento como uma grande oportunidade local e na organização da disciplina dos 

riscos do empreendimento. 

Além de anunciar os números dos ganhos socioeconômicos do COMPERJ, o trabalho 

de planejamento e formação de um consenso e convencimento sobre a política de estado do 

COMPERJ pressupôs um esforço de mensuração e quantificação dos impactos ou riscos 

realizado, fundamentalmente e por obrigação legal, pelos estudos iniciais do EIA/RIMA, 

contando ainda com o auxílio, no debate público de ideias, do estudo da FIRJAN/FGV e da 

SEA/LIMA/COPPE aqui relatados. 

A disciplina dos riscos do COMPERJ, apresentada através dos estudos de impacto do 

empreendimento, tratou de uma quantificação extensa e pretensamente completa sobre os 

efeitos do empreendimento e a série de medidas e programas necessários para se contornar os 

riscos ou maximizar os ganhos sociais, econômicos e ambientais do projeto. 

Michel Foucault, em curso ministrado no College de France (1977-1978) cujas aulas 

foram reunidas na obra “Segurança, Território e População”, se dedicou, como questão 

decorrente de seu estudo do biopoder, ao problema do governo das populações. Mesmo 

correndo o risco de não refletir todas as muito bem trabalhadas conclusões ou ensinamentos 
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de Foucault, trazemos ao nosso particular estudo uma passagem da referida obra que nos 

parece contribuir para o estudo sobre os mecanismos operados na formação da política 

dominante do COMPERJ e a importância dos estudos de avaliação dos impactos até agora 

citados nesse processo. 

 

Esses mecanismos (ainda) têm uma terceira característica em comum. Sejam 
as novas formas de pesquisa urbanística seja a maneira de impedir a escassez 
ou, pelo menos, de controlá-la, sejam as maneiras de prevenir as epidemias, 
seja lá como for esses mecanismos têm o seguinte em comum: eles tentam 
fazer uns e outros agirem, mas sem que se trate, de maneira nenhuma, em 
todo caso não primeiramente e de modo fundamental, de uma relação de 
obediência entre uma vontade superior, a do soberano, e as vontades que Ihe 
seriam submetidas. Trata-se ao contrário de fazer os elementos de realidade 
funcionarem uns em relação aos outros. Em outras palavras, não é ao eixo da 
relação soberano-súditos que o mecanismo de segurança deve se conectar, 
garantindo a obediência total e, de certa forma, passiva dos indivíduos ao seu 
soberano. Ele se conecta aos processos que os fisiocratas diziam físicos, que 
poderíamos dizer naturais, que podemos dizer igualmente elementos de 
realidade. Esses mecanismos também tendem a uma anulação dos 
fenômenos, não na forma da proibição, "você não pode fazer isso", nem 
tampouco "isso não vai acontecer", mas a uma anulação progressiva dos 
fenômenos pelos próprios fenómenos. Trata-se, de certo modo, de delimitá-
los em marcos aceitáveis, em vez de impor-lhes uma lei que lhes diga não. 
Não é portanto no eixo soberano-súditos, tampouco é na forma da proibição 
que os mecanismos de segurança põem-se a funcionar.118 

 

O estabelecimento do grandioso projeto do COMPERJ como uma política de estado 

impôs a necessidade do tratamento dos seus riscos ou falhas de forma pretensamente técnica. 

Além dos espaços de governança criados pretensamente para o tratamento ou 

acompanhamento coletivo partilhado dos impactos da obra, os quais nos referimos 

brevemente em seção anterior, os riscos e as potencialidades do projeto tiveram um esforço 

inicial de delimitação, mensuração e disciplina com a imposição e sugestão de medidas a 

serem tomadas. Medidas estas que não se restringiram às obrigações ou recomendações de 

responsabilidade exclusiva da Petrobrás. Pretendeu-se a conformação de um compromisso 

coletivo com a oportunidade do COMPERJ e sua “consequente” partilha dos riscos.   

Mais adiante na história do projeto do COMPERJ, em 2016, foi elaborado pelo 

LIMA/COPPE/UFRJ uma nova AAE do COMPERJ, reavaliando o estudo de 2009 à luz das 

modificações no projeto do COMPERJ e do contexto regional experimentadas após anos de 

início das obras. O novo estudo do LIMA, desta vez contratado diretamente pela Petrobras 
                                            

118FOUCAULT, M. Segurança, território, população: curso no Collège de France (1977-1978), tradução de 
Eduardo Brandão e Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p.86. 
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sem a iniciativa da Secretaria de Estado do Ambiente, realizou um levantamento de todas as 

condicionantes ao projeto impostas a partir dos processos de licenciamento ambiental e 

apresentou um balanço dessas medidas e do cumprimento de outras recomendações 

constantes na AAE COMPERJ (2009). O referido balanço das “melhorias” sugeridas ou 

obrigatórias ao projeto nos revela, a princípio, a enorme quantidade de condicionantes ao 

empreendimento em uma complexa rede de quantificação e mensuração dos riscos e sua 

concreta incapacidade de cumprimento de todo o planejamento previsto na administração dos 

riscos do COMPERJ, mesmo passados mais de 8 anos do início das obras. 

 
Assim, concluída a análise, 23% das diretrizes e recomendações da AAE Petrobras 
foram consideradas plenamente “atendidas”, enquanto 55% encontram-se em 
atendimento e 22% foram consideradas “não atendidas” (22%). 

(...) 
A situação atual das condicionantes é acompanhada pelo PGA em dois níveis: 
“atendidas” e “em atendimento”. As informações do último PGA (no 30), fornecidas 
pela Petrobras, acompanha as 26 licenças em vigor, contando com 917 
condicionantes. Desse total, 389 foram consideradas “atendidas” e 528 “em 
atendimento.119 

 
Nesse sentido, possuem fundamento as críticas à efetividade da disciplina dos riscos 

proposta nos referidos estudos iniciais sobre os impactos potenciais do COMPERJ. Certo é, 

porém, que tais estudos aqui analisados, somados ao aval pelo órgão ambiental estadual para a 

licença de instalação do projeto, expressaram um alinhamento de visões sobre o COMPERJ 

partilhado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, Petrobras e Firjan que se provou 

dominante na origem do COMPERJ, formando as bases técnicas e discursivas de um 

consenso aderido por amplos setores nas fases iniciais do empreendimento, que anunciou o 

COMPERJ como um projeto de interesse público, uma grande oportunidade de 

desenvolvimento regional amplo, que demandaria o esforço de todos no alcance de suas 

expectativas, e cujas falhas poderiam, com inúmeras medidas compensatórias, ser contornadas 

ou mesmo transformadas em efetivos ganhos estruturais. 

 

 

 

 

                                            
119LIMA/COPPE. Reavaliação Ambiental Estratégica da Área de Abrangência da Baía de Guanabara e Região 
do Entorno do COMPERJ—. junho/2016. 
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2.4. O COMPERJ como um projeto-território 

 

O COMPERJ foi tido pela Petrobras, ao longo de seus relatórios anuais, como um 

exemplo de como a companhia avalia os impactos de suas operações nas comunidades do 

entorno. Foi tratado ao longo dos anos como um caso paradigma de bom relacionamento e 

mitigação de impactos120. Mesmo após os desdobramentos da fase ostensiva da Operação 

Lava-jato, quando vieram à público denúncias de corrupção nos contratos da empresa, 

inclusive em contratos do COMPERJ, as medidas compensatórias do projeto e de 

relacionamento com a comunidade de seu entorno continuaram com considerável destaque 

nos relatórios públicos da Petrobras.   

Uma das principais iniciativas de comunicação da Petrobras sobre o COMPERJ, 

buscando estabelecer um relacionamento com a sociedade do seu entorno, tratou-se do 

COMPERJ Informa. Desde o início da obra do COMPERJ a Petrobras publicou o chamado 

COMPERJ Informa, informativos impressos e eletrônicos sobre o COMPERJ. Inicialmente, 

além de disponibilizados eletronicamente, os informativos possuiam uma tiragem de 2.000 

exemplares, passando a 4.000 impressos em outubro de 2011, com uma periodicidade de 

início mensal, mas que não se revelou constante. O alcance dos informativos do COMPERJ, 

com razão, pode ser objeto de questionamento devido à sua quantidade limitada de impressos, 

insuficiente sequer para cobrir a maioria dos cerca de 20 a 30 mil trabalhadores presentes nas 

obras durante o período de atividades regulares na obra. Independente do alcance dos 

informativos, porém, tratam os impressos de um material de fundamental importância para 

entender o diálogo que a Petrobras pretendeu manter com a sociedade no tocante à questão do 

COMPERJ,  expondo as visões da companhia sobre o empreendimento. Muito mais do que 

relatar a realidade e dia-a-dia dos acontecimentos das obras do COMPERJ, seus informativos 

apresentaram as perspectivas, pontos de vista, e as informações que a companhia buscou 

compartilhar com a sociedade. 

Os informativos do COMPERJ analisados em nossa pesquisa, dos mais de 50 números 

que tivemos acesso, desde o primeiro informativo ao de número 56, referente aos meses de 

agosto/setembro de 2015, possuem uma estrutura que se mantém praticamente a mesma, com 

poucas variações ao longo do tempo. Em geral, os temas recorrentes nos informativos do 

COMPERJ foram: 1)notícias sobre projetos sociais da Petrobras, ligados ou não à atividade 

                                            
120Vide, por exemplo: Petrobrás. Relatório de Sustentabilidade 2008. 
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do COMPERJ e seus impactos; 2) informações sobre programas de capacitação de mão de 

obra e das empresas prestadoras de serviços; 3)matérias relacionadas ao meio ambiente e sua 

proteção; e 4) uma entrevista por informativo com personagens ligados ao empreendimento 

do COMPERJ ou a algum trabalho de relevância social ou cultural na sua região de 

influência, mesmo que a atividade realizada não tenha qualquer relação com o 

empreendimento. 

Inicialmente, os informativos mantiveram uma seção regular intitulada “COMPERJ 

Responde” dedicada a esclarecer dúvidas corriqueiras sobre o empreendimento. Tal iniciativa, 

porém, foi descontinuada no COMPERJ Informa nº 9, de julho de 2010, que já não contou 

com a referida seção. Além da perda da seção onde o informativo pretendia esclarecer dúvidas 

da população, outras mudanças ocorreram nos informativos, que parecem estar relacionadas 

entre si, como foi o caso das entrevistas presentes nos impressos. De início, as entrevistas nos 

informativos traziam personagens ligados diretamente ao empreendimento, em especial 

trabalhadores da obra. Em sua maioria, eram os entrevistados trabalhadores das empresas e 

consórcios contratados pela Petrobras para atuarem no COMPERJ e pessoas de alguma forma 

envolvidas ou afetadas pelo projeto. Nesse sentido, os informativos iniciais do COMPERJ 

seguiram um perfil de entrevistado parecido. Por exemplo, o informativo nº 3 trouxe 

entrevista com um trabalhador “sinaleiro”, o informativo nº 5 com uma trabalhadora 

abastecedora do consórcio CTC, o informativo nº 6 com um “empreendedor” que transformou 

a indenização da desapropriação de sua casa em um novo negócio, o informativo nº 7 com um 

trabalhador chefe de produção do Consórcio CTC etc. Por outro lado, os últimos informativos 

por nós analisados, do ano de 2015, apresentam um perfil de entrevistado muito distinto dos 

primeiros, com pouca ou nenhuma relação com o caminhar do projeto do COMPERJ. Nesse 

sentido, por exemplo, são as seguintes entrevistas e seus personagens: o informativo nº 56 

entrevistou o idealizador de um projeto de teatro comunitário, o informativo nº 55 uma pessoa 

engajada da defesa dos direitos da pessoa autista, o informativo nº 54 uma pessoa responsável 

por um centro esportivo pedagógico, e o informativo nº 53 um representante do Núcleo de 

Atividades Interativas e Recreativas para Jovens Especiais e Adultos. 

Em geral, o COMPERJ Informa buscou menos informar questões relacionadas ao 

andamento do projeto e seus impactos, se esforçando mais em divulgar uma concepção do 

COMPERJ como uma solução ou projeto de desenvolvimento social amplo da área de seu 

entorno. Nesse sentido foram exaustivamente divulgados os múltiplos ganhos sociais do 
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projeto: empregabilidade, oportunidade de negócios, investimentos, qualificação de mão de 

obra etc.    

Não raro, porém, o COMPERJ Informa fez as vias de um veículo de comunicação 

mais abrangente da região, tratando de assuntos para além dos relacionados diretamente com 

o projeto. Muitas matérias e mesmo edições completas do COMPERJ Informa pautaram, em 

verdade, a vida em si do território do COMPERJ, não necessariamente do projeto e sua obra. 

Os informativos do COMPERJ não se limitaram a informações exclusivas sobre o 

empreendimento, muito pelo contrário, muitos informativos não trouxeram qualquer 

informação sobre as obras ou sobre seus impactos. Não foram raros os informativos que se 

destacaram por descrever determinado acervo do patrimônio histórico-cultural da região, a 

tecer considerações sobre a flora e fauna e a entrevistar personagens locais. Algumas matérias, 

por exemplo, trataram de campanha contra o proliferação de doenças como a dengue e de 

conscientização sobre problemas diversos, como a prática de soltar balões. As informações 

sobre as etapas da obra do COMPERJ foram perdendo espaço com o tempo nos informativos, 

passando a servir estes mais como veículo de propaganda sobre eventos e projetos realizados 

na área de influência do COMPERJ e como meio de divulgar assuntos variados da região, 

mesmo que sem qualquer relação direta com o COMPERJ. 

Contrastando com as notícias das realizações do COMPERJ, formação de mão de 

obra, projetos ambientais em curso, oportunidades de negócios gerados com a obra etc, 

observamos a ausência de relatos dos problemas do projeto, que se mostrou uma característica 

de todos os informativos analisados. Não há nos impressos do COMPERJ Informa analisados 

nenhuma menção às paralisações da obra e aos conflitos ambientais como os revelados pelos 

questionamentos dos pescadores da Associação dos Homens e Mulheres do Mar e dos 

gestores das unidades de conservação próximas, em especial da APA de Guapimirim. Também 

não aparecem nos informativos os conflitos trabalhistas ou mesmo as denúncias de ilicitudes 

nos contratos da obra, seja no caso das relações da DELTA com o contraventor Carlinhos 

Cachoeira121 ou mesmo aquelas reveladas no bojo da operação Lava-jato. 

                                            
121A construtora Delta saiu do COMPERJ em 2012 em meio a escândalos de corrupção envolvendo a companhia 
e os negócios de Carlinhos Cachoeira. A justificativa oficial, porém, para rescisão dos contratos no COMPERJ 
teria sido por “baixo desempenho” dos dois consórcios integrados pela empresa: Itaboraí URE e Itaboraí HDT. 
Vide: Valor Econômico. Petrobrao Rescinde Contratos com Delta no Comperj. Em 15/05/2012, disponível em: 
<ttp://www.valor.com.br/politica/2659808/petrobras-rescinde-contratos-com-delta-no-comperj>. Última consulta 
em 13/06/2017. 
 
. 
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Evidente que os informativos do COMPERJ não se prestaram a registrar todas as 

informações sobre a obra do COMPERJ, nem conseguiriam, porém revelam as escolhas de 

pautas de interesse do empreendedor, Petrobras. A variedade de pautas foi dada pela dona da 

obra do COMPERJ.  Porém, nos informativos do COMPERJ não nos interessa apenas o que 

expressamente dito. O que consta escrito nos informativos é a representação de um 

COMPERJ a partir da visão e dos interesses da Petrobras: um projeto de amplas 

oportunidades de desenvolvimento da sua região. O que restou omitido nos informativos do 

COMPERJ, que foram suas críticas, incertezas, movimentos de contestação, argumentos 

contrários, dificuldades, as falhas propriamente ditas do COMPERJ, porém, também aparece 

nos informativos do COMPERJ ainda que não de forma expressa. Há, também, uma leitura 

possível dos informativos do COMPERJ a partir do que restou omitido. 

Aparecem, de certa forma, nos informativos do COMPERJ os temas sensíveis à 

Petrobras sublimados em matérias que abordaram pontos críticos do projeto, mesmo que sem 

qualquer explicitação das críticas. É sintomático que o meio ambiente, ponto sensível do 

projeto e de onde vieram suas críticas mais bem organizadas, tenha recebido especial destaque 

nos informativos, possuindo todos os informativos produzidos pelo menos uma matéria sobre 

a questão ambiental, sendo de longe o tema mais trabalhado no COMPERJ Informa. 

 Se, por um lado, a possível ameaça à pesca artesanal foi um dos pontos de maior 

embate com o COMPERJ, em especial através das mobilizações organizadas pela Associação 

dos Homens e Mulheres do Mar, por outro, sem tratar da questão, o COMPERJ Informa se 

prestou a divulgar entrevistas com pescadores em 4 oportunidades, nos informativos nº 24, 

45, 46 e 49, onde foram abordadas as histórias pessoais dos entrevistados, a rotina da pesca e 

de um modo geral a poluição da Baía de Guanabara, sem qualquer relação direta com as 

atividades próprias do COMPERJ ou da Petrobras. Há, ainda, inúmeras matérias sobre o meio 

ambiente da região que nada parecem se relacionar com as atividades do COMPERJ. O que as 

matérias sobre o meio ambiente ou as entrevistas com pescadores parecem ter em comum é a 

questão do território do COMPERJ. De alguma forma, a territorialidade do COMPERJ esteve 

presente nesse mecanismo de diálogo com as críticas ao projeto, sendo o território uma 

referência para tratamento de temas correlatos às críticas, mas que não puderam, por interesse 

da Petrobras, ser diretamente trabalhados nos informativos. 

O COMPERJ nos informativos da Petrobras se revelou, assim, mais do que uma 

atividade empresarial ou mesmo mais amplo que seus impactos e oportunidades, se 

apresentou praticamente como um território próprio. Mesmo que originalmente definidos os 
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territórios do COMPERJ a partir da análise das expectativas de seus impactos, conforme 

pudemos abordar quando falamos do EIA/RIMA da obra, nos informativos do 

empreendimento o território do COMPERJ parece ter conquistado certa autonomia em relação 

aos riscos, impactos ou atividades da obra propriamente dita. O COMPERJ Informa, em 

verdade, informou a população sobre temas de relevância ambiental, cultural, social ou 

econômica da área do COMPERJ, do seu território, não propriamente sobre a obra do 

COMPERJ, se aproximando das características de um veículo de comunicação próprio de 

uma determinada comunidade. 

Os informativos do COMPERJ trabalharam, assim, a noção de um COMPERJ como 

um território, o que já vinha sendo apresentado pelo arranjo institucional do CONLESTE, que 

trabalha com a perspectiva de uma extensa área com problemas, possibilidades e tarefas 

comuns diante dos impactos da obra do COMPERJ. 
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2.5. A empregabilidade no COMPERJ 

 
O presidente disse para mim: “Seu Otacílio, toca essa máquina”. Foi emocionante.122 

 

Iniciamos esse ponto com a fala acima retirada de entrevista com o funcionário do 

Consórcio CTC Otacílio Gomes de Farias, que consta presente no COMPERJ Informa nº7, de 

maio de 2010. Ilustrando a matéria da entrevista, o informativo trouxe fotos de Seu Otacílio 

operando a máquina de terraplanagem ao lado do então presidente Lula da Silva (PT) durante 

evento que marcou o início das obras em 2008. 

Demonstrando orgulho e sentimentos parecidos ao da fala de Otacílio Gomes, Cássia 

Gonçalves Moreira  guarda em seu celular vídeo da época em que trabalhava como soldadora 

no COMPERJ, e aparece para as câmeras da BBC descrevendo a cena que então mostrava em 

seu aparelho: “Aqui sou eu soldando uma tubulação da COMPERJ. Na realidade solda vicia, 

a solda é uma coisa do coração da gente”.  Passada a época em que trabalhava com o 

“coração” soldando tubulações no COMPERJ, Cássia Moreira começou a dedicar seu tempo a 

cozinhar empadas, retirando dessa nova atividade o seu sustento, conforme matéria da 

BBC123.   

Os exemplos de certo orgulho no trabalho do COMPERJ ou mesmo deste 

empreendimento como depósito de sonhos do emprego são recorrentes nas fontes do 

COMPERJ. Com o avançar dos anos, especialmente após as incertezas sobre a continuidade 

das obras e as demissões em massa ocorridas na virada de 2014 para 2015, as falas do 

COMPERJ como portador dos sonhos do emprego passam a dividir espaço com um 

sentimento de frustração, de um “El Dourado” que se perdeu. 

Nesse ponto, mais uma vez, se fez presente uma outra ideia defendida historicamente 

pelos representantes do setor da construção pesada nacional, que trata dos benefícios sociais 

da atividade de construção civil: 

 

Relacionado a esse aspecto social levantado pelos empreiteiros, é comum ler 

e ouvir seus apelos para investimentos em obras públicas como um meio 

para geração de empregos. Empresários do setor afirmam, em tom de auto-

elogio, que a indústria de construção é o “maior empregador de mão-de-obra 

                                            
122Petrobras. Seu Otacílio: Funcionário número 1 da Terraplanagem.COMPERJ - INFORMA nº 7. maio/2010. 
123BBC News. Itaboraí: A city stuck on pause. Em 23/05/2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Lb_wCr1Si8I>. Último acesso em: 26/08/2017. 
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nãoqualificada” no país, defendendo a importância da manutenção das 

atividades no setor como forma de se garantir a estabilidade social.124 
 

A potencial empregabilidade do COMPERJ foi elemento central na formação de seu 

consenso inicial. O grande número de cerca de 200 mil empregos gerados pela obra foi um 

dos índices mais repetidos por autoridades políticas e pela mídia durante as apresentações e 

informações sobre o projeto em suas fases iniciais. 

Muitos trabalhadores viram no COMPERJ excepcionais oportunidades de emprego. O 

argumento da empregabilidade se manteve como uma constante de defesa do projeto do 

COMPERJ, não só pelos governos federais, estaduais e municipais, mas também por 

entidades de classe dos trabalhadore e do capital. O argumento da empregabilidade já estava 

fortemente presente nas discussões anteriores da campanha A Refinaria é Nossa!, se manteve 

com o início e desenrolar do projeto do COMPERJ e continua a justificar as manifestações 

pela continuidade do projeto, encapadas principalmente, no atual momento que escrevemos 

nossa dissertação, pelos sindicatos dos trabalhadores do COMPERJ, movimentos de 

desempregados das obras do complexo e pelos representantes do CONLESTE. 

Importante notar que mesmo após a paralisação das obras, trabalhadores se 

mantiveram organizados pela demanda de retorno da construção, mobilizados através do 

SINTRAMON ou de organizações independentes do sindicato da categoria como o 

movimento “SOS emprego”, movimento criado em 2015 após as paralisações das obras e 

projetos do sistema Petrobrás. O movimento “SOS emprego” carrega em seu nome a principal 

reivindicação dos ex-trabalhadores das obras da Petrobras: o emprego. Trabalhadores da 

construção civil, de montagem e demais atividades relacionadas às grandes obras do sistema 

Petrobras, seus sindicatos e organizações, constituem hoje um dos principais setores a 

defender a retomada das obras do COMPERJ, juntamente com autoridades públicas locais, 

em especial do Município de Itaboraí. 

Em verdade, no amplo consenso do COMPERJ, a grande geração de empregos foi um 

dos elementos mais significativos para a conquista de adesões  ao projeto, mais do que as 

justificativas empresariais de melhor posicionamento da Petrobras na cadeia produtiva do 

petróleo ou de diminuição do déficit nacional de derivados de petróleo. Os empregos gerados 

pelo COMPERJ recorrentemente costumam bastar como justificativa de grande aceitação para 
                                            

124 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira: A Ditadura dos Empreiteiros: as empresas nacionais de construção 
pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 1964-1985/ Pedro Henrique Pedreira Campos. – 
2012 . Tese Doutorado UFF. 
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a existência do projeto e ocupam espaço destacado nas matérias que tratam do 

empreendimento.  

Lula da Silva, retornando a Itaboraí em sua “caravana” pelo Brasil que buscou 

consolidar sua candidatura à presidência da República em 2018, fez questão de ressaltar a 

importância do COMPERJ pela perspectiva de sua empregabilidade. 

 
O Comperj está fechado mas eu teimei de vir aqui porque queria fazer uma 
foto. É inaceitável que um país em meio a essa crise econômica e esse 
desemprego deixe parada uma obra dessa magnitude por irresponsabilidade 
de um governo.125 

  

 Em grande medida, o anúncio do COMPERJ e seu discurso de empregabilidade, 

dialogava diretamente com os anseios do Brasil de sua época. Segundo pesquisa do Instituto 

Datafolha de 13/12/2006, o governo Lula da Silva, ao final de seu primeiro mandato, era 

aprovado por 52% dos eleitores nacionais, um recorde até então desde que o Datafolha 

começou a realizar a pesquisa em 1990. Além do recorde de aprovação, a pesquisa revelou a 

opinião nacional sobre os maiores problemas do país, considerados aqueles que estão na 

esfera de competência federal. Nessa pesquisa, o desemprego foi apontado como o pior 

problema nacional para 27% dos entrevistados, seguido pela saúde com 17% e segurança com 

16%. A corrupção, por exemplo, era considerada naquele momento o pior problema nacional 

por apenas 6% dos entrevistados126. Lembramos, nesse ponto, que o COMPERJ, conforme 

discutimos no primeiro capítulo, esteve inserido em uma agenda de desenvolvimento 

construída, em muito, a partir das grandes obras de infra-estrutura do PAC, lançado em 

janeiro de 2007, primeiro mês do segundo mandato de Lula da Silva. O PAC possibilitou 

grandes investimentos na construção civil, setor que historicamente é um dos que mais 

responde os aumentos de investimento com aumento de empregos, conforme alardeado pelos 

próprios representantes da classe dos empreiteiros. 

 A empregabilidade do COMPERJ também esteve inserida na lógica do COMPERJ 

como uma conquista local e sua conformação como um projeto-território. Tratou-se de 

preocupação constante dos municípios de seu entorno que os empregos criados pelo 

COMPERJ fossem aproveitados por pessoas de sua localidade. 
                                            

125JANSEN, Roberta. Lula diz em visita ao Comperj ser 'inaceitável' que unidade esteja parada. Uol Notícias. 
07/12/2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2017/12/07/lula-diz-
em-visita-ao-comperj-ser-inaceitavel-que-unidade-esteja-parada.htm>. Último acesso em 20/12/2017. 
126DATAFOLHA. Avaliação do presidente Luís Inácio Lula da Silva. 2006. Disponível em:  
<http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2013/05/02/aval_pres_18122006.pdf>. Último acesso em 01/11/2017. 
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Marcos Bezerra observou, em “Grandes Empreendimentos”, Pertencimento Local e 

Gestão de Acesso ao Trabalho127, como que a questão envolvendo o acesso aos empregos do 

COMPERJ e as disputas pelos postos de trabalho entre a população local e os trabalhadores 

de “fora” se tornou uma questão pública, envolvendo os governos locais, órgãos de 

cadastramento de emprego, as empreiteiras das obras e a Petrobras. A questão do acesso ao 

emprego e a preocupação pela atração de trabalhadores de “fora” foi recorrente na história da 

obra do COMPERJ. Tratou-se de questão reiteradamente trabalhada nos meios de 

comunicação oficiais do empreendimento e nas produções intelectuais de avaliação dos 

impactos da obra contratadas pela Petrobras. 

 Nesse sentido, o COMPERJ - Informa nº 3, de dezembro de 2013, em sua seção 

“Comperj responde”, respondeu pergunta sobre como o COMPERJ pretendia lidar com a 

questão dos trabalhadores “de fora”: 

 

Como o Comperj pretende atuar para evitar a chegada em Itaboraí de 
pessoas de outros lugares?’ 
A Petrobras criou o Centro de Integração do Comperj, que treina mão-de-
obra local, exatamente para valorizar os trabalhadores da região. Com isso é 
evitado a vinda de profissionais de outras localidades. 
Também foi feita uma parceria com a ONU-Habitat, uma entidade da 
Organização das Nações Unidas, que está acompanhando as transformações 
econômicas, sociais, ambientais, culturais e históricas nos municípios do 
Conleste (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do  Leste 
Fluminense). Essa iniciativa ajuda o poder público a elaborar ações de 
melhorias para a cidade.128 

 

A questão voltou a ser tratada no COMPERJ Informa nº 21, de julho de 2011, com 

matéria que publiciza reunião com autoridades do governo municipal de São Gonçalo e 

entrevista com Marta Aires Medeiros, coordenadora de recrutamento do Consórcio Techint-

Andrade Gutierrez. Segundo a profissional, havia uma recomendação para recrutamento de 

trabalhadores da região do CONLESTE, e cerca de 80% dos currículos do banco de dados do 

consórcio seriam de trabalhadores do CONLESTE. 

O acesso aos empregos do COMPERJ prioritariamente aos trabalhadores de sua região 

foi, inclusive, uma das recomendações da AAE - COMPERJ (2016). O referido estudo do 

LIMA/COPPE sugeriu que fossem os empreendedores privados atraídos para a região 

                                            
127BEZERRA, M. O.. Grandes Empreendimentos”, Pertencimento Local e Gestão de Acesso ao Trabalho. In: 
REPOCS. V. 12, n. 23, 2015. Disponível em: 
<http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/view/3591/1611>. Último acesso em: 
128PETROBRAS. COMPERJ RESPONDE. In: COMPERJ - Informa, nº 3, dezembro/2009. 
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incentivados a assumir o compromisso de priorizar a contratação de mão de obra local, bem 

como capacitá-la. A ideia foi apresentada como medida de contenção dos impactos, 

impedindo o deslocamento de populações de outras localidades, evitando possível processo de 

favelização ou aumento da demanda sobre serviços públicos, sem o proporcional aumento da 

rede de infra-estrutura e serviços públicos da região. 

Ponto de difícil análise trata de avaliar a eficácia dos discursos de empregabilidade do 

COMPERJ. A relação direta dos índices de desenvolvimento do mercado de trabalho da 

região com o surgimento do COMPERJ é de complicada mensuração, porém, alguns 

trabalhos já se prontificaram a cumprir a tarefa. 

Camila Sardenberg, Norberto Martins Vieira e Ana Rosa de Almeida Vaillant, 

analisando os dados contidos no RAIS/MTE (2011) para a área do CONLESTE, pontuam que 

de 2007 a 2009 um dos destaques de aumento de vínculos ativos se deu no setor de serviços, 

com um crescimento de 12,76%. Além do setor de serviços, destacou-se no período o setor da 

construção civil, que alcançou crescimento de 646% em Itaboraí, 600% em Guapimirim e 

206% em Cachoeiras de Macacu, no mesmo período de 2007 a 2009129. Em “Grandes 

projetos, mercado de trabalho e condições de renda e pobreza de regiões impactadas: uma 

análise do COMPERJ”, Jorge Britto e outros nos mostraram um quadro de efetivo 

crescimento econômico na região do COMPERJ no início do empreendimento. De 2006 a 

2011 o PIB da região cresceu 57,6%, contra 47,9% para o conjunto do Estado do Rio de 

Janeiro. Em relação ao mercado de trabalho, o mesmo artigo apontou para uma elevada taxa 

de desocupação na região, sendo em 2010 aproximadamente 31%  superior à observada para o 

conjunto do estado do Rio de Janeiro. Entre 2008-2011, o emprego formal na região 

apresentou crescimento de 45,5%, mais que o dobro do crescimento observado para o 

conjunto do Estado do Rio de Janeiro. Os índices de aumento do emprego formal também 

foram acompanhados pela elevação da média mensal de remuneração, apesar da região, em 

2011, ainda possuir uma remuneração média 30% inferior à observada no conjunto do estado, 

entre 2008-2011 a remuneração média cresceu 61,7% na região. O estudo concluiu que a 

partir dos dados do período abordado, é possível apontar uma clara influência dos 

investimentos associados ao COMPERJ na expansão do emprego e da renda na região 

investigada. No entanto, ressaltou o estudo, o investimento per capita nos municípios da 

                                            
129SARDENBERG, Camila et al. Os impactos do complexo petroquímico do Rio de Janeiro sobre o mercado de 
trabalho formal: uma análise para os anos de 2007 a 2009. In: VÉRTICES, Campos dos Goytacazes/ RJ, v.15, n. 
1, p. 47-61, jan./abr. 2013 
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região era 53% inferior ao observado para o conjunto do estado130. Por sua vez, o IBASE 

produziu relatório sobre a cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras do COMPERJ que 

chegou a conclusões parecidas, com aumento dos empregos formais e remuneração dos 

trabalhadores na área de influência do COMPERJ. Porém, os dados trazidos por este estudo, 

tratando principalmente de um comparativo entre os anos de 2007 e 2014, também trouxeram 

um primeiro diagnóstico a indicar uma redução dos empregos no ano de 2014, em especial em 

Itaboraí, quando os números de admissão nesse ano foram inferiores aos de desligamentos.131 

Assim, o discurso da empregabilidade na região do COMPERJ foi acompanhado por 

uma efetiva melhora nos dados de emprego e renda na região, porém com clara perda de 

fôlego a partir de 2014, pelo menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
130BRITO, Jorge et al. “Grandes projetos, mercado de trabalho e condições de renda e pobreza de regiões 
impactadas: uma análise do Comperj”. In: 41o Encontro Nacional de Economia. Área 13: Economia do 
Trabalho. Foz do Iguaçu: Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec), dez. 2013. 
Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2013/files_I/i13-ab97357612c86bae11b27b2cb75c3027.pdf>. 
Último acesso em 22/09/2015. 
131INCID, Indicadores da Cidadania. Dossiê A Invisível Cidadania dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
COMPERJ. INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS, 2015. Disponível em: < 
www.ibase.br>. Acesso em: 21/09/2015. 
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2.6. Sobre as principais críticas ao projeto e sua oposição organizada  

 

As críticas ao projeto do COMPERJ variaram consideravelmente ao longo do tempo, 

em conteúdo e capacidade de adesão na sociedade. No capítulo 3 desta dissertação são 

apresentadas algumas críticas e seus sujeitos de um momento ou processo de COMPERJ em 

crise. Neste capítulo, porém, retomaremos um pouco da história das primeiras críticas e 

oposições ao projeto do COMPERJ. 

O projeto do COMPERJ se formou não só a partir de um amplo consenso sobre as 

oportunidades que surgiriam para a região a partir deste anunciado incrível vetor de 

desenvolvimento. Embora possamos identificar durante os primeiros anos da obra do 

COMPERJ um amplo consenso construído sobre o projeto, conforme visto anteriormente, o 

projeto do COMPERJ sofreu, desde seu início, uma significativa e organizada oposição.   

Como esperamos que tenha ficado claro nas seções anteriores, o meio ambiente tratou 

do ponto mais crítico do projeto do COMPERJ em seu início, ocupando a temática grande 

espaço nos informativos e demais publicações da Petrobras que abordaram o 

empreendimento. Ao redor da pauta do meio ambiente foram organizadas as principais 

resistências ao projeto do COMPERJ.       

A julgar pelo destaque dado nos relatório anuais de gestão da Petrobras, o meio 

ambiente é ponto sensível à própria atividade da empresa, não sendo tema de exclusividade do 

projeto do COMPERJ. Nesse sentido, a Petrobras já denominou seus detalhados relatórios 

anuais de “Balanço Social e Ambiental” e mais recentemente tem os denominado de 

“Relatório de Sustentabilidade”. Grande parte das críticas e vetos ao projeto existentes foram 

fundamentadas e organizadas a partir dos potenciais ou concretos danos ambientais da obra. 

Ao longo da história da obra do COMPERJ o protagonismo da questão ambiental nas críticas 

ao projeto só foi superado, após a fase ostensiva da operação lava-jato em 2014, pelas críticas 

de malversação de dinheiro público nos contratos do projeto. 

Certamente, não daremos conta de todos os conflitos ou interesses contrários ao 

projeto, porém, pretendemos identificar brevemente os principais pontos de oposição ao 

COMPERJ ou, pelo menos, aqueles cujas críticas se mostraram mais bem organizadas 

socialmente e que tiveram maiores repercussões nas fases iniciais de um projeto do 

COMPERJ bem estabelecido na sociedade. Daremos destaque, aqui, a estudos que já 

trabalharam as questões conflitivas do projeto, sendo os problemas aqui tratados pauta de 

considerável número de estudos acadêmicos que se debruçaram sobre o COMPERJ. 
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Os conflitos ambientais gerados pelo COMPERJ foram abordados em diversos 

trabalhos, sendo também o principal objeto do relatório “Indústria do Petróleo e Conflitos 

Ambientais na Baía de Guanabara: O Caso do Comperj”, elaborado em 2013 pela Plataforma 

Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, articulada pela 

UNESCO132. Dada a quantidade de trabalhos realizados, nos arriscamos a reconhecer os 

conflitos ambientais do projeto, ao lado de estudos sobre os impactos do empreendimento, 

como os assuntos que moveram os maiores esforços intelectuais de produção de 

conhecimento sobre o COMPERJ, sendo, porém, clara a diferença de posicionamento ou 

abordagem entre os estudos acadêmicos que trataram da questão ambiental do COMPERJ e os 

estudos de impacto elaborados a pedido da Petrobras, do Governo do Estado do Rio e da 

FIRJAN, mencionados anteriormente. Os artigos acadêmicos e pesquisas que se debruçaram 

sobre a questão ambiental, que não tratam dos estudos de impacto referidos, trazem, em geral, 

uma abordagem mais crítica ao projeto, fugindo da concepção dominante do projeto como 

uma oportunidade ampla social, inclusive ambiental, em caso de cumprimento de suas 

condicionantes. 

Os referidos estudos a seguir mencionados traçam um rico panorama da história dos 

conflitos ambientais do COMPERJ. Ressalta-se que aqui estamos nos referindo a estudos que 

não tratam necessariamente ou exclusivamente dos danos ambientais experimentados ou dos 

potenciais riscos do empreendimento, mas estudos que abordaram a questão ambiental 

basicamente sob a ótica de seu conflito.  Tratam-se de trabalhos que já bem descrevem os 

embates ocorridos no “campo ambiental”, seus momentos e personagens, o que nos obriga a 

reconhecer que pouco teríamos a contribuir ao debate e certamente não o faríamos com a 

competência exigida. 

Neste trabalho, utilizaremos tais estudos como uma referência, onde o conflito 

ambiental foi brevemente abordado a partir destes, reconhecendo o esforço já produzido neste 

campo. Para um melhor entendimento sobre a dinâmica e história dos conflitos ambientais do 

COMPERJ, sugerimos a consulta direta a tais estudos. Diferentemente dos estudos iniciais 

sobre os impactos potenciais do empreendimento elaborados pela FGV, LIMA/COPPE e 

CONCREMAT, que destacamos acima como parte fundamental da construção do consenso do 

COMPERJ, os presentes estudos, em geral, não priorizaram propriamente uma mensuração 

                                            
132FAUSTINO, C & FURTADO, F. Indústria do Petróleo e Conflitos Ambientais na Baía de Guanabara: O Caso 
do COMPERJ. Relatório da Missão de investigação e Incidência. Plataforma Dhesca – Relatoria do Direito 
Humano ao Meio Ambiente, 2013. 
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ampla dos riscos e potencialidades do projeto e a organização de sugestões de possíveis 

melhorias.  

Destacamos aqui os seguintes estudos (mesmo nos arriscando a esquecer algum 

importante trabalho): i) Conflitos e negociações entre a indústria do petróleo e a conservação 

da Mata Atlântica no Litoral Norte de São Paulo, de J. E. Viglio, J. Calvimontes e L. C. 

Ferreira; ii)Tecendo relações entre os conflitos socioambientais territoriais provocados por 

megaprojetos: Comperj e Suape e suas implicações para pescadores e pescadoras artesanais, 

de L. Rougemont e M. S. Pérez133; iii) As áreas naturais protegidas e a responsabilidade social 

e ambiental das empresas: o caso do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense e do 

Comperj, de G. M. Giuliani134; iv) Conflitos entre o Comperj e a gestão de áreas protegidas: O 

Mosaico Central Fluminense como possibilidade de enfrentamento a impactos 

socioambientais de grandes empreendimentos industriais, de B. H. S. Coelho, C. F. Loureiro, 

M. A. Irving, e D. G. Soares135; v) Novo desenvolvimentismo e conflitos ambientais na Baía 

de Guanabara: o Complexo Petroquímico do estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) e os 

pescadores artesanais, de T. W. de M. Vieira, G. F. Leal, R. L. Martins136; vi) Desafios à 

Gestão Ambiental para a Área de Influência do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro-

COMPERJ, de M. I. P. Ferreira, A. C. Oliveira, e R. V. Serra137; vii) Complexo Petroquímico 

do Rio de Janeiro (Comperj): Impactos socioambientais, violação de direitos e conflitos na 

Baía de Guanabara, de A. P. Dias, A. A. Souza, A. B. Maia, e F. A. J. Berzins138; viii) 

Ministério Público, Megaempreendimentos e Conflitos Socioambientais: A atuação no litígio 

entre pescadores artesanais e a indústria do petróleo na Baía de Guanabara-RJ, de A. B. 

                                            
133ROUGEMONT, L.; PÉREZ, M. S. Tecendo relações entre os conflitos socioambientais territoriais provocados 
por megaprojetos: Comperj e Suape e suas implicações para pescadores e pescadoras artesanais. Campo-
Território, 8(16), 2013. 
134GIULIANI, G. M. As áreas naturais protegidas e a responsabilidade social e ambiental das empresas: o caso 
do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense e do Comperj. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 16, 21-37, 
2007. 
135COELHO, B. H.S.; LOUREIRO, C. F.; IRVING, M. A.; SOARES, D. G. Conflitos entre o Comperj e a gestão 
de áreas protegidas: O Mosaico Central Fluminense como possibilidade de enfrentamento a impactos 
socioambientais de grandes empreendimentos industriais. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 35, 259-273, 
2015. 
136VIEIRA,T. W. de Melo, LEAL, G. F., MARTINS, R. L. Novo desenvolvimentismo e conflitos ambientais na 
Baía de Guanabara: o Complexo Petroquímico do estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) e os pescadores 
artesanais. Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente. Vol. 42, dezembro 2017. 
137FERREIRA, M. I. P.; OLIVEIRA, A. C.; SILVA, R. C. ; SERRA, R. V. Desafios à Gestão Ambiental para a 
Área de Influência do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro-COMPERJ,Itaboraí/RJ. In: XXVII Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção-ENEGEP, 2007, Foz do Iguaçu. Anais do XXVII ENEGEP, 2007. 
138DIAS, A. P.; SOUZA, A. A.; MAIA, A. B.; BERZINS, F. A. J. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj): Impactos socioambientais, violação de direitos e conflitos na Baía de Guanabara. In: Revista Ética e 
Filosofia Política; Nº 01. Vol. 1, 2013. 
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Maia139; ix) A Instalação do COMPERJ e a Des-re-territorialização da Comunidade de Itambi 

(Itaboraí, Rio de Janeiro): Desenvolvimentos e Sustentabilidades, de Y. dos S. Moyses140; x) 

Um relato sobre o processo de licenciamento do COMPERJ e as ações de resistência na 

região da Baía de Guanabara, de D. G. Soares, estudo já reiteradamente citado em nosso 

trabalho141; e xi) Conflito, ação coletiva e luta por direitos na Baía de Guanabara, tese de 

doutorado do mesmo autor D. G. Soares 142. 

Além da referida produção acadêmica, somam-se ao estado da arte dos estudos sobre 

os conflitos ambientais no COMPERJ os relatórios: i) Limites e Potencialidades de Controle 

Social no Processo de Licenciamento Ambiental - os casos do Comperj (Petrobras) e da TK-

CSA (Vale/Thyssenkrupp), realizado pelo IBASE143; e ii) Indústria do Petróleo e Conflitos 

Ambientais na Baía de Guanabara: O Caso do COMPERJ, um relatório da Plataforma 

Dhesca144. 

 O conteúdo de tais estudos, a grosso modo, contrasta com a  noção dominante, exposta 

nas seções anteriores, do COMPERJ como um empreendimento harmônico do ponto de vista 

ambiental e vetor de transformações positivas, ao mesmo tempo em que descrevem os 

momentos mais significativos ou organizados da história da crítica ambiental ao COMPERJ. 

Em grande medida tais estudos compõem também, de forma reflexiva, o próprio campo 

ambiental, produzindo conhecimento  e embates e revelando questões e interesses que 

escapam ao amplo consenso do COMPERJ. 

   Os possíveis impactos negativos do projeto sobre o meio ambiente da região 

fundamentaram as principais críticas ao projeto já no seu início, quando a frustração das 

expectativas geradas pelo empreendimento com os atrasos e paralisações da obra, bem como 
                                            

139MAIA, A. B. M., Ministério Público, Megaempreendimentos e Conflitos Socioambientais: A atuação no 
litígio entre pescadores artesanais e a indústria do petróleo na Baía de Guanabara-RJ. 2014, dissertação 
(mestrado) – Programa de Pós-Graduação de ciências sociais em desenvolvimento, agricultura e sociedade – 
UFRRJ.  
140MOYSES, Y. dos S. A Instalação do COMPERJ e a Des-re-territorialização da Comunidade de Itambi 
(Itaboraí, Rio de Janeiro): Desenvolvimentos e Sustentabilidades. 2010. Dissertação (Mestrado em Geografia) - 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2010. 
141SOARES, David Gonçalves. Um relato sobre o processo de licenciamento do COMPERJ e as ações de 
resistência na região da Baía de Guanabara. Revista Ensaios, Vol.7, julho-dezembro de 2014. 
142SOARES, D. G. Conflito, ação coletiva e luta por direitos na Baía de Guanabara. 2012. 171 f. Tese 
(Doutorado em Ciências Humanas -Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, 2012. 
143IBASE – Projeto: Controle Social e Debate Público: Observatório do Pré-sal, a Petrobrás e a Vale no Rio de 
Janeiro. Relatório: Limites e Potencialidades de Controle Social no Processo de Licenciamento Ambiental – os 
casos do Comperj (Petrobras) e da TK-CSA (Vale/Thyssenkrupp), Rio de Janeiro, 2011. 
144FAUSTINO, C & FURTADO, F. Indústria do Petróleo e Conflitos Ambientais na Baía de Guanabara: O Caso 
do COMPERJ. Relatório da Missão de investigação e Incidência. Plataforma Dhesca – Relatoria do Direito 
Humano ao Meio Ambiente, 2013. 
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as investigações sobre malversação de recursos públicos ainda não ocupavam as principais 

manchetes sobre o COMPERJ.   

Mesmo não conseguindo romper a hegemonia do projeto, a “resistência ambiental” 
conquistou significativa importância no debate geral sobre o projeto, pautando inclusive os 
veículos de comunicação da Petrobras no tocante à ênfase dada à divulgação das medidas 
compensatórias e de “sustentabilidade” adotadas. Algumas “resistências ambientais” de fato 
produziram resultados importantes, com significativos impactos ao projeto, como a breve 
interrupção das obras por liminar conseguida em ação do Ministério Público em 20131, e a 
proibição do uso do Rio Guaxindiba para o transporte de equipamentos pesados. Porém, de 
uma forma geral, o risco ambiental não impediu o desenvolvimento do projeto do COMPERJ, 
sendo a discussão trabalhada em espaços de governança e de elaboração coletiva sem 
qualquer caráter deliberativo, como nos fóruns da Agenda 21 do COMPERJ, e supostamente 
contornada através de compromissos assumidos pelos empreendedores com a mitigação de 
impactos e aumento dos ganhos ambientais, prevalecendo o entendimento do COMPERJ 
como um vetor de transformação e recuperação ambiental da comunidade de seu entorno, 
com controle pouco efetivo do cumprimento de suas condicionantes.   

Conforme compilado no AAE -COMPERJ (2016) elaborado pelo LIMA/COPPE145, o 

licenciamento do COMPERJ, até a data da elaboração do referido estudo, envolveu 106 

licenças diversas requeridas por 43 empresas/consórcios, apesar de algumas terem sido 

canceladas posteriormente ou pela conclusão das atividades ou pela paralisação destas. Essas 

licenças, por sua vez, resultaram em um total de 2.454 condicionantes. Vemos, assim, que o 

processo de licenciamento ambiental do COMPERJ se constituiu, em verdade, em uma 

complexa rede, resultando em grande número de condicionantes ao empreendimento. 

O Licenciamento Ambiental obrigatório a empreendimentos de significativo impacto 

ao meio ambiente demanda, por obrigação legal e constitucional146, um processo de consulta 

pública, onde há a exposição dos Relatórios de Impacto Ambiental destes. Apesar do caráter 

consultivo e não deliberativo das audiências públicas com vistas ao processo de licenciamento 

ambiental, tais espaços acabam possibilitando a exposição pública das críticas aos projetos. 

Além dos espaços das audiências públicas, o processo de licenciamento ambiental em si 

                                            
145LIMA/COPPE/UFRJ. Reavaliação Ambiental Estratégica da Área de Abrangência da Baía de Guanabara e 
Região do Entorno do COMPERJ - AAE COMPERJ. Junho/2016. 
146Art. 225 § 1º , IV da Constituição da República e Art. 10  da Lei nº 6.938/81: Brasil. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988; e Brasil. LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 
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oportuniza o debate e forma oficialmente a síntese produzida entre o empreendedor e o órgão 

ambiental competente com as condicionantes para a licença ambiental do projeto. 

Desde cedo, com o início do processo de licenciamento prévio ambiental, pôde ser 

observado o surgimento de uma rede de resistência principalmente organizada em torno das 

Unidades de Conservação Ambiental, em especial a APA Guapimirim e ESEC Guanabara e 

dos representantes de seu conselho gestor, universidades, ONGs ambientalistas, grupos de 

pescadores e funcionários do IBAMA.  

As divergências iniciaram durante a elaboração da instrução técnica destinada a 

orientar a confecção do EIA/RIMA. Tal tarefa inicialmente ficou a cargo de grupo de trabalho 

composto por técnicos dos órgãos estaduais ambientais e do Ibama. Porém, os representantes 

do Ibama se retiraram do processo e junto a outros funcionários do mesmo órgão e ICMBio 

produziram o documento crítico: “Parecer técnico sobre os impactos ambientais potenciais 

decorrentes da implantação do COMPERJ nas unidades de conservação federais da região”. 

Assim, constituiu-se desde cedo uma oposição entre os órgãos ambientais estaduais e 

funcionários da esfera federal, em especial os representantes das unidades de conservação 

próximas ao empreendimento. A tensão entre os órgãos estaduais ambientais e os 

representantes das unidades de conservação foi recorrente ao longo dos primeiros anos da 

obra do COMPERJ, iniciando-se já com o processo de licenciamento ambiental e se 

mostrando constante em audiências públicas e eventos sobre a questão ambiental do 

COMPERJ. 

No início da instalação do COMPERJ, em sua Área de Influência Direta, área, repita-

se, constituída por um raio de 20 km ao redor do COMPERJ, estavam presentes as seguintes 

unidades de conservação, sendo aqui apresentadas com suas respectivas competências: 

a)Estação Ecológica da Guanabara (federal);b)Estação Ecológica Paraíso (estadual);c) Parque 

Florestal do Barbosão (municipal - Itaboraí e Tanguá);  d)Área de Proteção Ambiental da 

Bacia do Rio Macacu (estadual); e) Área de Proteção Ambiental de Guapi-Guapiaçu 

(municipal – Guapimirim); f) Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim (federal); g) Área 

de Proteção Ambiental de Petrópolis (federal);e h) Área de Relevante Interesse Ecológico 

Guanabara (estadual). 

Situada dentro da Área de Influência Direta do COMPERJ, a APA de Guapi-Mirim, 

através de seus representantes, se mostrou uma liderança na construção da resistência 

ambiental ao projeto. A APA de Guapi-Mirim é a primeira unidade de conservação no país 

constituída com a finalidade de preservação de manguezais e está localizada entre o 



97 

 

COMPERJ e a Baía de Guanabara. A APA de Guapi-Mirim contou ainda com a adesão do 

Conselho do Mosaico Central Fluminense na crítica pública ao projeto. O Mosaico Central 

Fluminense, criado em 2006, é composto por 29 Unidades de Conservação, das três esferas da 

federação: municipais, estaduais e federais, abrangendo 14 municípios do Estado do Rio de 

Janeiro147. 

As principais críticas organizadas ao redor das unidades de conservação davam conta 

de que nos impactos do empreendimento não teriam sido consideradas outras intervenções de 

grandes obras na região da Baía de Guanabara, sendo desconsideradas as interações desses 

impactos.  À crítica inicial de que os outros grandes empreendimentos na região não estariam 

sendo considerados, somaram-se a fragmentação das licenças ambientais, o que permitiria um 

processo de licenciamento mais célere e incompleto, ajudando na justificativa da competência 

estadual para o procedimento e não federal, os riscos ao sistema hídrico da região, já carente 

de abastecimento de água, possível interrupção de um corredor ecológico ligando a região 

serrana à Baía de Guanabara, e o descumprimento das condicionantes ambientais. 

Após o processo de licença ambiental inicial, as críticas desse campo não se 

encerraram. Em certa medida os conflitos se acirram em 2012, quando voltou à discussão o 

projeto da Petrobras de utilização de rios que passam dentro da APA de Guapi-Mirim para o 

transporte de equipamentos pesados do COMPERJ. Em abril de 2012, chegou a se espalhar a 

informação de que o chefe da APA de Guapi-Mirim, Breno Herrera, uma das principais 

lideranças da resistência ambiental ao projeto, seria exonerado em decorrência dos embates 

com a Petrobras, o que acabou motivando uma manifestação na ALERJ, em 05/04/2012, 

organizada por ambientalistas em defesa da permanência de Herrera148. A notícia da 

exoneração de Herrera foi posteriormente desmentida pelo governo federal, mantendo-se este 

no cargo. Por sua vez, os embates sobre o uso do Rio Guaxindiba na APA de Guapi-Mirim 

para o transporte de materiais pesados do COMPERJ ganharam grande visibilidade com o 

acontecimento e os órgãos ambientais estaduais acabaram avançando para uma posição de 

veto à utilização da região da APA. 

Conforme explicou o Secretário Estadual do Ambiente Carlos Minc na época: 

 

                                            
147MOSAICO CENTRAL FLUMINENSE. Planejamento estratégico. 2010.  
148O Estado de São Paulo. Suposta exoneração de chefe de APA causa protestos no Rio. Em 05/04/2012. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,suposta-exoneracao-de-chefe-de-apa-causa-protestos-
no-rio-imp-,857544. Última consulta em: 26/05/2017. 
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Nós não vamos autorizar a passagem pelo rio. O estudo inicial indicava 
tratar-se de uma pequena dragagem, que não ia afetar muito o ecossistema 
da região, mas depois se viu que o projeto era muito maior - e realmente os 
reflexos poderiam trazer maiores implicações para o meio ambiente. Como 
a gente tinha licenciado o Porto de São Gonçalo e a estrada ligando o porto 
ao Comperj, achamos que os custos ambiental, social e político não 
compensavam...149 

 

Por fim, após claro recuo das autoridades estaduais, os equipamentos pesados do 

COMPERJ acabaram sendo transportados através do pier de Itaoca, em São Gonçalo, e 

corredor viário próprio, sem passagem pela APA de Guapi-Mirim150. 

Outro setor de resistência ambiental cujas críticas ao projeto do COMPERJ também 

ganharam significativa relevância e que se juntou ao movimento das unidades de conservação 

citado acima foi o da pesca artesanal, em especial sob a liderança da Associação Homens do 

Mar (Ahomar). A sede da referida associação, desde que as obras da Petrobras do Terminal 

Flexível GNL da Baía de Guanabara e do Projeto GLP da Baía de Guanabara começaram no 

final de 2007, passou a ser vizinha, na praia de Mauá, dos canteiros de obra da Petrobras. Em 

abril de 2009, um grupo organizado pela Ahomar chegou a interromper as obras na praia de 

Mauá, porém, sem que as manifestações tivessem tido maiores repercussões151. Ocorre, 

porém, que a pauta dos pescadores ganhou maior alcance após o assassinato do tesoureiro da 

sua associação Paulo Santos Souza, no mesmo ano. Além de Paulo Santos Souza, mais três 

pescadores da Ahomar foram assassinados nos anos seguintes: Márcio Amaro, Almir 

Nogueira de Amorim e João Luiz Telles Penetra. Os assassinatos de Almir Nogueira de 

Amorim e João Luiz Telles geraram uma ampla campanha de solidariedade à luta da Ahomar, 

chegando a organizar a Justiça Global um manifesto de repúdio aos assassinatos assinado por 

diversas entidades da sociedade civil152. Manifesto este que que foi lançado na OAB/RJ, 

contando com a presença de diversos movimentos e autoridades153.   

                                            
149EBC. Petrobras não poderá usar rio em área de proteção ambiental para transportar equipamentos pesados. 
Em 16/01/13. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/economia/2013/01/petrobras-nao-podera-usar-
rio-em-area-de-protecao-ambiental-para>. Última consulta em: 26/05/2017. 
150COMPERJ INFORMA. Nº 49. 
151SOARES, David Gonçalves. Um relato sobre o processo de licenciamento do COMPERJ e as ações de 
resistência na região da Baía de Guanabara. Revista Ensaios, Vol.7, julho-dezembro de 2014. 
152Justiça Global. Manifesto de Repúdio pelo Assassinato dos Pescadores da AHOMAR. Em 29/06/2012. 
Disponível em: <http://www.global.org.br/blog/manifesto-de-repudio-pelo-assassinato-dos-pescadores-da-
ahomar/>. Última consulta em: 26/05/2017. 
153Brasil de Fato. Corpos pescadores artesanais são encontrados com sinais de execução. Em 29/06/2012. 
Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/node/9972/> . Último acesso em: 26/05/2017. 
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Observa-se, a princípio, que esses foram os dois setores responsáveis pelas principais 

críticas ambientais ao projeto, o primeiro organizado ao redor das unidades de conservação e 

o segundo ao redor dos pescadores artesanais da Ahomar. Nesse sentido, esses grupos 

aparecem na AAE COMPERJ (2008) como 2 dos 3 “importantes fatores geradores de 

potenciais conflitos decorrentes da implantação do empreendimento”.       

  

 
Na primeira AAE Petrobras (2008) foram destacados três importantes fatores 
geradores de potenciais conflitos decorrentes da implantação do 
empreendimento, sendo estes: 

 
- Interferências nas atividades de pesca artesanal na Baía de Guanabara 
(BG); 

 
-Pressões sobre novas áreas na região destinadas às Unidades de 
Conservação (UC); 

 
-Alteração e intensificação do uso do solo.154 

 
A crítica formada pela resistência ambiental ao projeto acabou por fundamentar 

diversas ações civis públicas dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, que, em 1ª 

instância, conseguiram algumas vitórias provisórias com liminares suspendendo os 

licenciamentos ambientais e as atividades do empreendimento.    

 Apesar de todo o cuidado na construção de uma narrativa, que inclusive se provou 

dominante, do COMPERJ e suas contrapartidas como solução ao ambiente supostamente 

degradado da região e apoio às unidades de conservação da região, o projeto do COMPERJ 

não foi levado adiante sem uma sistemática oposição de um campo ambiental aqui 

brevemente descrito. As críticas ambientais ganharam destaque em alguns momentos 

particulares nos primeiros anos do projeto do COMPERJ. Alguns episódios da história de 

resistência ao projeto por parte desse campo ambiental ganharam certa repercussão nos meios 

de comunicação e conquistaram algumas limitadas vitórias junto aos órgãos ambientais. As 

vitórias do campo ambiental que se mantiveram, em regra, foram aquelas incorporadas como 

melhorias ao projeto. 

 Conforme veremos adiante, em um projeto do COMPERJ em crise, em desarranjo, 

surgiram outras críticas, de naturezas diversas, que parecem ter abalado o projeto do 

                                            
154LIMA/COPPE/UFRJ. Reavaliação Ambiental Estratégica da Área de Abrangência da Baía de Guanabara e 
Região do Entorno do COMPERJ - AAE COMPERJ. Junho/2016. 
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COMPERJ em maior intensidade ou, por enquanto, de forma definitiva, tendo alterado 

efetivamente os rumos do empreendimento.   
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CAPÍTULO 3 – O PROJETO DO COMPERJ NO TEMPO: CRISE E PERSPECTIVAS 

FUTURAS 

 

3.1. O projeto do COMPERJ original e seu período de estabilidade (2007-2010)  
 

 O projeto do COMPERJ apresentou significativas mudanças ao longo do tempo, 

variando não só suas previsões de início de operação, capacidade de refino e estimativa de 

gastos, como também as próprias características do empreendimento. Demarcar as alterações 

do projeto ocorridas ao longo dos anos é fundamental para evitar anacronismos e para uma 

melhor compreensão do caminhar do projeto, entre permanências, descontinuidades e 

rupturas. 

A ressalva aqui inicialmente tratada sobre a temporalidade do projeto do COMPERJ é 

importante pois não raro encontramos grandes divergências de informações sobre as 

características do projeto nas fontes que tratam do tema. Em muitos dos escritos sobre o 

COMPERJ há uma comum confusão sobre o que seria o projeto atual do COMPERJ e aquele 

originalmente pensado, gerando observações datadas sobre o empreendimento. Não 

considerar a historicidade do projeto do COMPERJ, evitando anacronismos na observação e 

produção de conhecimento sobre o empreendimento são problemas que precisamos evitar. 

Acreditamos que o presente capítulo, ao trabalhar a crise do projeto do COMPERJ, também 

cumprirá um relevante trabalho de demarcar a cronologia das fases do projeto do COMPERJ.   

 Em seu início, conforme constam nos relatórios de gestão divulgados ao público pela 

Petrobras no ano de 2007 (os primeiros relatórios do tipo onde o COMPERJ é mencionado), 

bem como no seu EIA/RIMA inicial, o projeto é descrito como um grande complexo 

petroquímico. Trataria do maior investimento individual da Petrobras, que operaria com o 

óleo bruto da Bacia de Campos, trabalhando-o desde seus processos mais básicos de refino até 

a produção de resinas plásticas. O COMPERJ se pretendeu, assim, como uma unidade 

produtiva, em verdade um complexo produtivo, muito além da exclusiva atividade de refino. 

Em um só lugar estariam integradas, de forma pioneira no país, operações de refino com a 

produção petroquímica. Mais do que a capacidade total de refino, o COMPERJ se destacaria 

pela sua complexidade produtiva, capaz de suprir de forma diversificada parte da demanda 

por matérias-primas petroquímicas, resinas plásticas e outros petroquímicos para consumos 

diversos. 
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 Seu anúncio, conforme vimos nos capítulos anteriores, se deu cercado por uma 

narrativa de desenvolvimento onde a Petrobras, junto ao governo federal, pretendia assumir 

um papel de protagonismo no incentivo a uma industrialização nacional e projeto de soberania 

a partir do avanço para a autossuficiência em refino, após a declarada conquista da 

autossuficência nacional na produção de petróleo. 

Acompanhando uma determinada narrativa e projeto de nação, a Petrobras compôs 

uma estratégia de desenvolvimento que melhor se conformou no segundo governo do 

presidente Lula da Silva, conforme defendemos ao longo de nossa dissertação, em especial 

em nosso primeiro capítulo. Como vimos, mesmo mantendo o núcleo de uma política 

macroeconômica de perfil ortodoxo, o segundo mandato de Lula da Silva iniciou, já em 

janeiro de 2007, com planos de maiores investimentos em obras de infraestrutura, onde o 

COMPERJ se inseriu. Também no período compreendido pelo segundo mandato de Lula da 

Silva, o governo federal se esforçou em fortalecer alguns grupos nacionais que pudessem se 

destacar em um cenário de grande de competição internacional. 

 No tocante à Petrobras, essa nova agenda econômica veio acompanhada do anúncio da 

retomada dos investimentos em construções de novas refinarias durante a gestão de José 

Gabrielli à frente da companhia. Segundo os planos originais da Petrobras, seriam construídas 

4 novas refinarias: o COMPERJ, a Refinaria Abreu e Lima, a Premium I (Maranhão) e 

Premium II (Ceará). Desta forma, a Petrobras iniciou no período uma política agressiva de 

investimentos que ao mesmo tempo representava, em certa medida, um resgate de sua 

pretensão de vanguarda de uma industrialização nacional, que o ideário nacional-

desenvolvimentista lhe reservava, e um  discurso de soberania nacional frente à gestão e 

tratamento do petróleo nacional.   

Conforme tratamos no capítulo 2, o COMPERJ, além de uma estratégia inserida em 

um modelo de desenvolvimento nacional próprio, também implicou em um arranjo local 

complexo, uma composição de interesses regionais que depositou grandes expectativas no 

projeto, formando as bases de um amplo consenso, apesar das duras críticas sofridas. 

Repousou sobre as bases de um consenso do COMPERJ uma noção do empreendimento 

como uma conquista de sua região e oportunidade de redenção ampla: econômica, social e 

ambiental, de um território pretensamente degradado. O COMPERJ, na sua concepção 

dominante inicial seria um grande polo de atração de investimentos, capaz de aumentar a 

renda, os empregos e as oportunidades de negócios em sua região, o que fundamentou grande 

parte da aceitação ao projeto, tanto pelos governos municipais do CONLESTE, pelo governo 
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do Estado do Rio de Janeiro e governo Federal, quanto por setores do empresariado 

fluminense e suas entidades de classe, com destaque para o trabalho da FIRJAN, grandes 

grupos da construção pesada, além de trabalhadores e alguns atores locais. 

Tal noção dominante foi respaldada e suas expectativas transformadas em números 

através de estudos técnicos elaborados não só a pedido da Petrobras, como também da Firjan 

e do governo do Estado do Rio de Janeiro, conforme vimos no nosso segundo Capítulo. A 

partir da oferta de matérias-primas industriais, em especial para a indústria de plásticos, 

esperava-se que a proximidade com o COMPERJ criaria uma vantagem comparativa a 

estimular indústrias a se instalarem na região e ao longo do Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro, via que faria a ligação da região de Itaboraí até o porto de Itaguaí. Além de metrificar 

as grandes expectativas de desenvolvimento da região, os estudos formaram, ainda, as bases 

técnicas para a gestão e disciplina dos riscos do empreendimento, onde possíveis falhas do 

projeto decorrente de seus impactos negativos seriam contornadas através de medidas de 

compensação ou recomendações que mais do que minimizar prejuízos, implementariam 

verdadeiras transformações positivas na região em sua infra-estrutura disponível, seus 

serviços públicos e meio ambiente.    

As bases do consenso do COMPERJ, porém, construídas a partir desse arranjo de 

interesses e expectativas, acabaram por ser postas em teste com o avançar dos acontecimentos 

políticos e econômicos nacionais e as seguidas alterações do projeto promovidas pela 

Petrobras que, conforme veremos, desmontaram o projeto original e seu consequente 

complexo arranjo social. 

Foram algumas as mudanças no projeto do COMPERJ implementadas pela dona da 

obra Petrobras, sendo ainda hoje os rumos do projeto do COMPERJ incertos, sem qualquer 

garantia de que o atual e confuso estágio da obra e seu planejamento se manterão nos termos 

atuais nos anos que se avizinham. 

No EIA/RIMA da licença prévia do empreendimento, o COMPERJ é apresentado 

inicialmente como: 

 
...o maior empreendimento individual da história da Petrobras, o Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro é o resultado de um investimento estimado 
em R$ 15 bilhões. 
Tendo como seu principal objetivo refinar 150 mil barris diários de petróleo 
pesado proveniente da Bacia de Campos (Marlim), o COMPERJ está 
previsto para entrar em operação em 2012 e deve gerar para o país 
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uma economia de divisas superior a R$ 4 bilhões por ano, em decorrência da 
redução da importação de fontes de matéria-prima petroquímica e da 
redução da exportação de petróleo pesado.155 

 
Seguindo as informações do EIA/RIMA (2007), que como já vimos trata do 

compromisso ou pacto inicial e oficial do projeto para com a sociedade ou o Estado estrito 

senso, o COMPERJ traria em seu interior cinco unidades principais: a) a Unidade de 

Petroquímicos Básicos, que transformaria o óleo bruto em produtos petroquímicos básicos: 

eteno, propeno, butadieno, benzeno e para-xileno; b) as Unidades Petroquímicas Associadas, 

onde seriam produzidas as resinas e produtos petroquímicos de alto valor: polietileno, 

polipropileno e PET; c) as Unidades de Utilidades, que tratariam de suprir as necessidades do 

complexo de: água e esgoto e tratamento de efluentes, vapor, energia elétrica e gases 

especiais; d) as Unidades Auxiliares de Processos, onde seria gerado hidrogênio para 

alimentar as demais atividades do Complexo; e e) as Unidades de Apoio, Transportes e 

Transferência, sendo classificados assim os equipamentos de apoio logístico e operacional do 

complexo: tubos de interligação, bombas, estações de medição, tanques e unidades de 

armazenamento,  estacionamentos, restaurantes, centro médico, portaria etc. 

 Mais do que uma grande capacidade de refino, o COMPERJ se destacaria pela 

diversidade e complexidade da sua produção. Boa parte das expectativas do COMPERJ foram 

organizadas a partir da perspectiva original do projeto conforme ele foi apresentado 

inicialmente: um diversificado complexo industrial do óleo ao plástico. 

O estudo de potencial de desenvolvimento produtivo elaborado pela FGV/FIRJAN no 

início do projeto do COMPERJ, citado em nosso segundo capítulo, fundamentou 

tecnicamente grandes expectativas de desenvolvimento econômico para a região, 

considerando principalmente a potencial capacidade do complexo de atração de indústrias que 

utilizariam as matérias-primas plásticas produzidas no COMPERJ. Os cenários futuros 

estimados no estudo e seus números projetados foram determinados com base na quantidade 

da produção de resinas termoplásticas do COMPERJ que seria destinada às indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro, conforme resta claro na seguinte passagem do referido estudo: 

 

Utilizando informações da Petrobras, o presente estudo considera dois 
cenários para o direcionamento de resinas termoplásticas para o Rio de 
Janeiro: um Cenário Conservador, que prevê que serão direcionados 300 mil 
toneladas anuais de resinas termoplásticas para o consumo por parte das 

                                            
155Concremat. Estudo de impacto ambiental do Comperj. Rio de Janeiro: Petrobras, 2007 
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indústrias do estado, correspondendo a 13% da capacidade prevista de 
produção total. O segundo cenário, considerado otimista, direciona para o 
estado 600 mil toneladas anuais de resinas termoplásticas, correspondendo a 
27% da capacidade prevista de produção do Complexo. 

 
 Além da atenção despendida à diversidade produtiva do projeto original do Complexo 

Petroquímico, do óleo ao plástico, passando por uma variedade de derivados do Petróleo, 

destacamos que o projeto inicial do COMPERJ previa o início de sua operação em 2012 e 

seus investimentos estavam inicialmente orçados em cerca de U$ 8,3 bilhões. 

  Do projeto original do COMPERJ até os dias de hoje, nos primeiros meses de 2018, 

pouca coisa se manteve. Os prazos de conclusão da obra, bem como os investimentos ou 

gastos realizados e a própria concepção original do projeto, de um Complexo Petroquímico do 

óleo ao plástico,  não foram mantidos com o passar dos anos. 

 A obra do COMPERJ vem se desenvolvendo, até 2018, ao longo três mandatos 

presidenciais da República distintos: Lula da Silva (2008156 - 2010), Dilma Rousseff (2011-

2016) e Michel Temer (2016 - ). Além de conviver com três presidentes da república distintos, 

a obra do COMPERJ até o momento testemunhou a passagem pela Petrobras de 4 presidentes 

da companhia: Sergio Gabrielli (2005-2012), Maria das Graças Foster (2012-2015), Aldemir 

Bendine (2015-2016) e Pedro Parente (2016 -  ). 

Durante todo o segundo mandato de Lula da Silva e primeiro ano de Dilma Rousseff, 

a Petrobras foi presidida por Sergio Gabrielli, que ao todo permaneceu quase 7 anos à frente 

da Companhia, feito incomum na história recente da empresa. Nos 7 anos anteriores à sua 

gestão, de 1998 a 2005, passaram pela presidência da Petrobras 5 presidentes diferentes e 

após a saída de Sergio Gabrielli, em fevereiro de 2012, até o momento em que escrevemos 

esta dissertação (início de 2018) já passaram pelo cargo outros 3 presidentes. A presidência de 

Sergio Gabrielli  se estendeu da metade do primeiro mandato de Lula da Silva, percorrendo 

seu segundo mandato por inteiro, até os primeiros anos do primeiro mandato de Dilma 

Rousseff. 

A gestão de  Gabrielli foi responsável pelo surgimento do projeto do COMPERJ e das 

demais novas refinarias da Petrobras, permanecendo o COMPERJ sem alteração oficial do 

projeto  durante todo o último mandato de Lula da Silva na presidência da República, 

conforme melhor detalhado a seguir. 

                                            
156Utilizamos aqui como referência a data do início da terraplenagem do COMPERJ, ocorrida em março de 
2008. 
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Ao longo de todo o segundo mandato do presidente Lula da Silva (PT), conforme se 

extrai dos documentos públicos anuais da empresa, as características do projeto do 

COMPERJ, assim como seu prazo de início de operação, se mantiveram sem alterações 

significativas, indicando um período de estabilidade do projeto. O projeto do COMPERJ 

atravessou todo o último mandato de Lula da Silva, seus 4 anos de governo, mantendo-se nos 

mesmos termos em que originalmente pensado, conforme acima descrito. Tratou-se essa 

época de um período inicial de considerável estabilidade do projeto, em que foram mantidas 

as suas bases fundantes e não pairaram sobre o projeto as grandes incertezas dos anos que se 

seguiram. 
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3.2. O projeto do COMPERJ reavaliado e o início de suas incertezas (2011-2014)  

  

As primeiras mudanças significativas no projeto do COMPERJ aparecem nos 

documentos oficiais da Petrobras apenas em 2011, já durante o primeiro mandato de Dilma 

Rousseff (PT), sucessora de Lula da Silva e que, durante a presidência deste, esteve à frente 

do PAC como ministra-chefe da Casa Civil. Conforme constam nos Relatório de 

Sustentabilidade 2010 e Relatório Anual de Atividades 2010, ambos elaborados em 2011, o 

projeto do COMPERJ, no primeiro ano de Dilma Rousseff à frente do executivo federal, 

sofreu uma importante modificação, passando a ser dividido em duas etapas: 

 
A Refinaria do Comperj está sendo construída em Itaboraí (RJ) e está 
programada para operar em duas fases: a primeira, prevista para o final de 
2013, com capacidade de processamento de 165 mil bpd de óleo, e a 
segunda, em 2018, elevando a capacidade para 330 mil bpd de petróleo.157  

  
 As mudanças com a divisão do projeto em duas etapas vieram acompanhadas do 

adiamento e fracionamento do início da operação do complexo, passando a previsão de início 

da operação para 2013, em sua primeira fase, e para 2018 em sua segunda etapa, momento em 

que sua capacidade de refino seria dobrada. 

 A partir das primeiras mudanças significativas do projeto nos documentos da Petrobras 

elaborados em 2011, as indefinições sobre a continuidade do projeto e o início de sua 

operação passaram a transparecer nos relatórios anuais da Petrobras que se seguiram. Embora 

seja difícil precisar e estabelecer um critério objetivo para tanto, a partir das fontes da época, 

jornais e periódicos especializados no setor de óleo e gás, esse período que se inicia após o 

segundo mandato de Lula da Silva parece ser marcado por um considerável aumento das 

incertezas em relação ao projeto, bem como diminuição do ritmo das obras. Em especial a 

partir de 2012, os atrasos da obra e aparentes descompassos do projeto passaram a ser 

pautados de forma recorrente nos meios de comunicação. 

 Seguindo a tendência de atraso no projeto, nos relatórios anuais da Petrobras 

elaborados em 2012 as previsões de início da primeira fase do COMPERJ passaram para o 

ano de 2014, mantendo-se, porém, a mesma previsão para o início de operação de sua 2ª fase, 

em 2018. Ressalta-se que no Relatório Anual de Administração 2011, elaborado em 2012, 

                                            
157PETROBRAS. Relatório Anual de Administração 2010. 2011. 
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ainda há menção, em uma breve passagem em aparente equívoco, a antiga previsão de entrada 

em operação da primeira fase do complexo para o ano de 2013158.  

 Nos documentos da Petrobras elaborados em 2013, a tendência de adiamento do início 

da operação do COMPERJ foi mantida e as duas fases do COMPERJ passaram a ser 

denominadas de “Trem de refino”.  Assim, a previsão de operação do primeiro Trem de refino 

do COMPERJ passou para o ano de 2015, no Relatório de Sustentabilidade 2012 e no 

Relatório de Atividades 2012. Em relação à segunda etapa ou segundo trem de refino do 

projeto, a companhia passou a não mais divulgar uma data para o início de sua operação, no 

Relatório de sustentabilidade 2012, uma vez que a segunda etapa do COMPERJ estaria em 

“avaliação”. Nesse sentido, além de dividir o projeto em dois “trens de refino”, com seguidos 

adiamentos do prazo de início de operação do complexo, a sua segunda etapa passou a 

reconhecidamente a ser posta em dúvida a partir de 2013.    

 Conforme acima observado, a partir do primeiro ano do governo de Dilma Rousseff, 

em 2011, se iniciou uma nova fase do projeto do COMPERJ, com o seu fracionamento em 2 

etapas (posteriormente denominadas de trens de refino) e substancial ampliação da sua 

capacidade de refino. Com a nova configuração do projeto com seus 2 trens de refino, o 

COMPERJ caminhou para se transformar em uma grande refinaria, não mais uma central 

petroquímica do óleo ao plástico conforme previsto originalmente. Inicialmente, estavam 

previstas para operar no COMPERJ as Unidades Petroquímicas Associadas. Tais unidades 

produziriam três tipos de plástico: polietileno, polipropileno e PET159. A partir da nova 

configuração do projeto do COMPERJ, passou-se a destacar essencialmente a atividade de 

refino, sem previsões claras para a operação de etapas petroquímicas no Complexo. Nesse 

sentido, o COMPERJ passou a ser apresentado, em verdade, como uma grande refinaria, o 

que pode ser observado na seguinte passagem do Relatório de Atividades 2010 da Petrobrás: 
 

A Refinaria do Comperj está sendo construída em Itaboraí (RJ) e está 
programada para operar em duas fases: a primeira, prevista para o final de 
2013, com capacidade de processamento de 165 mil bpd de óleo, e a 
segunda, em 2018, elevando a capacidade para 330 mil bpd de petróleo. 
Na Refinaria, serão produzidos diesel, GLP, QAV, nafta, óleo combustível, 
coque e enxofre, a fim de suprir o mercado nacional e fornecer matéria-
prima para as unidades petroquímicas. 

 

                                            
158PETROBRAS. Relatório Anual da Administração 2011. 2012. p. 10. 
159CONCREMAT. Relatório de impacto ambiental do Comperj. Rio de Janeiro, out. 2007. 
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A alteração do projeto, ampliando a importância do refino em sua concepção, foi 

anunciada na época como fruto de uma reavalização do mercado nacional de derivados do 

petróleo, devido ao aumento do consumo para além das anteriores expectativas. Ressaltamos, 

conforme visto anteriormente, que a discussão sobre o déficit de derivados de petróleo no país 

esteve presente desde o início do projeto do COMPERJ e mesmo antes, na época da 

campanha A Refinaria é Nossa!. Esse argumento, que nunca chegou a ser abandonado ao 

longo da história do COMPERJ, ressurgiu com força para justificar a nova concepção do 

projeto. 

Além da importante mudança ocorrida nas características do projeto, os primeiros 

anos do primeiro mandato de Dilma Rousseff e últimos anos de gestão de Sergio Gabrielli 

foram marcados também pelo reconhecimento dos atrasos na obra do COMPERJ, conforme 

destacamos acima. Perceptíveis nos relatórios da Petrobras, os atrasos na obra passaram, no 

final da gestão de Sergio Gabrielli e começo do primeiro mandato de Dilma Rousseff, a 

ganhar espaço nas reportagens da época, sendo o tema intensificado nos anos seguintes, 

quando as notícias sobre as grandes expectativas de desenvolvimento econômico e 

investimentos trazidos pelo COMPERJ de outrora começaram a perder cada vez mais espaço 

frente às críticas e incertezas quanto à continuidade do projeto. 

Interessante notar que algumas das primeiras declarações de representantes da 

companhia sobre os atrasos na obra atribuem o fato a: a)as dificuldades de atração de 

empresas parceiras para o empreendimento; b)questões meteorológicas das chuvas na região; 

e c)aos movimentos grevistas no COMPERJ. Nesse sentido, foi a entrevista fornecida por 

Paulo Roberto Costa (então diretor de abastecimento da Petrobrás) ao jornal Valor Econômico 

divulgada em 14/03/2012160. 

Em 13/02/2012 tomou posse como presidente da Petrobras Maria das Graças Silva 

Foster, substituindo Gabrielli em evento na sede da companhia no Rio de Janeiro onde 

discursaram  para autoridades, funcionários da companhia e imprensa. 

Graça Foster foi avaliada pela imprensa na época como tendo um perfil mais 

“técnico”, menos político, do que Sergio Gabrielli161. Foster quando empossada presidente 

                                            
160SANTOS, Chico. Petrobras vai carregar déficits até julho de 2013. Valor Econômico. 14/03/2012. Disponível 
em: <http://www.valor.com.br//empresas/2569036/petrobras-vai-carregar-deficits-ate-julho-de-2013>. Último 
acesso em: 13/06/2017. 
161Vide: SOUSA, Yvna. Dilma e Lobão vão à posse de Graça Foster na Petrobras. Valor Econômico, 10/02/2012. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/2526646/dilma-e-lobao-vao-posse-de-graca-foster-na-
petrobras>. Última visualização em: 18/06/2017; e G1. Graça Foster assume presidência da Petrobras e promete 
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possuía mais de 30 anos de carreira na Petrobras. Verdade seja dita, Sergio Gabrielli também 

foi avaliado na época de sua posse na presidência como um presidente de caráter mais 

“técnico” do que seu antecessor José Eduardo Dutra, ex-senador da República. Porém, Sergio 

Gabrielli, diferentemente do ocorrido com Graça Foster, ao sair da presidência da Petrobras, 

em março de 2012, assumiu em seguida cargo essencialmente político, tomando posse como 

Secretário do Planejamento da Bahia, na gestão do então governador Jaques Wagner.   

A gestão de Sergio Gabrielli entregou para a de Graça Foster um projeto do 

COMPERJ então recentemente alterado e em crescente questionamento. Iniciando sua gestão 

após as alterações/“reavaliações” do projeto do COMPERJ divulgadas em 2011, a condução 

da companhia por Graça Foster foi marcada pela intensificação dos questionamentos quanto à 

continuidade do COMPERJ e dos demais projetos de novas refinarias. 

 A continuidade, regularidade, e acerto nas obras do COMPERJ e das demais refinarias 

previstas foram uma das principais pautas da gestão de Graça Foster, além do enfrentamento 

aos desdobramentos da fase ostensiva da operação lava-jato. O atraso e a continuidade das 

obras foram temas de constantes encontros e reuniões com representantes dos municípios do 

CONLESTE e do governo estadual. Nesse sentido, matéria divulgada pela Petrobras em julho 

de 2012, ao noticiar encontro de Graça Foster com o governador Sergio Cabral para tratar de 

demandas do COMPERJ, abordou a política de investimentos em novas refinarias: 

 

Todas as refinarias, em avaliação ou em construção, são igualmente 
importantes para a Petrobras”, reafirmou a presidente da Companhia, ao 
final do encontro. “E todas estão no Plano de Negócios 2012-2016. Hoje nós 
necessitamos importar combustíveis, e a melhor saída é colocar de pé as 
novas refinarias. Estamos trabalhando dedicadamente com vistas à 
adequação das mesmas às métricas internacionais de preço, prazo e 
tecnologias padronizadas162 

 

A gestão de Graça Foster, contrastando com os anos de grandes projetos e uma intensa 

política de investimentos que marcou boa parte do período de José Gabrielli à frente da 

companhia, foi responsável por uma vigorosa política de “desinvestimentos”. Buscando 

enfrentar problemas de caixa da companhia, sua gestão teve como um dos principais eixos o 

                                                                                                                                        
continuidade. Em: 13/02/2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/02/graca-
foster-assume-presidencia-da-petrobras-e-promete-continuidade.html>. Último acesso em: 18/06/2017. 
162AGÊNCIA PETROBRAS. Graça Foster e Sérgio Cabral participam de reunião sobre obras do Comperj. 
Disponível em: <http://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=974460>. Em: 
20/07/2012. Último acesso em: 18/06/2017. 
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Programa de Desinvestimentos (Prodesin), um pacote de medidas de controle de gastos, 

diminuição dos investimentos e venda de ativos da companhia. 

As causas dos problemas de caixa da Petrobras, reconhecidos e enfrentados durante a 

gestão de Graça Foster e nas que se seguiram, foram e ainda são objeto de intenso debate nos 

meios de comunicação e tribunas parlamentares. Independente das importantes discussões 

sobre as causas do problema de caixa da Petrobras destacamos, inicialmente, que durante a 

gestão de Graça Foster a falta de recursos claramente acirrou os descompassos da obra do 

COMPERJ e a diminuição do ritmo do projeto. 
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3.3. O projeto do COMPERJ em crise (2014- ) 

 

Se, em 2012, quando Graça Foster assumiu a presidência da Petrobras, os atrasos na 

obra e as incertezas quanto às características petroquímicas do projeto já estavam claramente 

definidos, o cenário de questionamentos apenas aumentou nos anos seguintes, chegando ao 

ápice no período seguinte à deflagração da fase “ostensiva” da Lava-jato, no ano de 2014. 

Em 2014, quando deu-se início a fase “ostensiva” da operação Lava-Jato, sendo detido 

em 20/03/2014 o ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa163, as 

incertezas sobre o projeto do COMPERJ aumentaram significativamente. Nesse sentido, o 

Relatório de Sustentabilidade 2013 da Petrobras, elaborado em 2014, não apresentou maiores 

detalhes sobre a obra do COMPERJ. O referido documento abordou o empreendimento de 

forma breve, como sendo um dos principais investimentos em abastecimento da companhia e 

fez menção às suas medidas compensatórias de reflorestamento e acompanhamento dos 

indicadores de 11 municípios de seu entorno. No Relatório da Administração 2013, também 

elaborado em 2014, a previsão de início de operação da 1ª etapa do COMPERJ passou para 

2016, mantendo-se, ainda, a indefinição quanto à sua 2ª etapa de operação do projeto que já 

estava presente nos relatórios de anos anteriores. 

Em resposta aos desdobramentos da fase ostensiva da operação lava-jato, o Relatório 

da Administração 2014, refletiu, uma tentativa de prestação de contas da companhia com o 

reconhecimento de prejuízos acumulados ao longo dos anos, em especial em seus projetos 

ligados ao aumento da capacidade de refino. Nesse documento foi reconhecido um prejuízo 

consolidado de cerca de R$ 21 bilhões, contrastando com o lucro apurado no exercício de 

2013 de R$ 23 bilhões. Em relação ao COMPERJ, o Relatório da Administração 2014 

divulgou cifras que demonstraram um prejuízo retumbante com o projeto. Segundo o 

relatório, o COMPERJ possuiria um valor líquido contábil de R$ 25.820 milhões onde as 

perdas por desvalorização seriam da ordem de R$ 21.833 milhões, mais que o dobro da 

segunda maior perda por desvalorização que seria também de um dos projetos de novas 

refinarias, a do segundo trem de refino da RNEST, apurada em R$ 9.143 milhões. Do valor 

líquido contábil de cerca de R$ 25 bilhões do COMPERJ, apenas R$ 3,9 bilhões seriam 

recuperáveis segundo o relatório. A política de investimentos em refino da companhia, em 

especial seus projetos de novas refinarias em curso, passaram oficialmente a ser alvo de duras 

                                            
163MPF. Caso Lava Jato: Por onde começou. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-
jato/atuacao-na-1a-instancia/investigacao/historico>. Último acesso em 08/01/2018. 
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críticas pela própria companhia em relação aos gastos despendidos, aumentando as suspeitas 

de malversação de dinheiro público trazidas pela deflagração da operação lava-jato. 

Com o início da fase ostensiva da operação Lava-jato em 2014, com as detenções de 

ex-diretores  da companhia acompanhadas em redes nacionais de televisão,  o projeto de 

construção de novas refinarias passou para o centro do conturbado debate político nacional. 

Nesse sentido, não foram poucos os que relacionaram os problemas de caixa da companhia 

com a malversação de recursos em contratos irregulares da Petrobras, em especial os que 

envolviam o seu maior investimento individual, o COMPERJ. 

A divulgação pela Petrobras dos prejuízos contábeis nas obras de novas refinarias 

reforçou  a associação desses investimentos com as dificuldades de caixa da companhia. 

Cresceu nos veículos de comunicação e na oposição político partidária, durante o governo 

Dilma Rousseff, o discurso da corrupção nos contratos da Petrobras como grande responsável 

pela degradação da companhia, sua perda de valor de mercado e prejuízos contábeis. O 

COMPERJ passou, definitivamente após a deflagração da “fase ostensiva” da operação Lava-

jato, ao centro do debate político nacional e, mais precisamente, ao centro do debate da crise 

econômica do país e da Petrobras. 

O COMPERJ e a estratégia de construção de novas refinarias como o centro dos 

problemas financeiros da Petrobras, passou a ser uma narrativa constante nos principais meios 

de comunicação do país. Importante destacar, porém, que existe outro entendimento possível 

sobre os problemas de caixa da Petrobras que se revelaram críticos no período abarcado pela 

gestão de Graça Foster. Tal argumento apontou para um desequilíbrio entre os preços internos 

e os praticados no mercado internacional dos derivados de petróleo. De 2011 a 2014 a 

Petrobras teria importado combustíveis a preços maiores do praticava no mercado doméstico, 

amargando prejuízos e perdas de receitas bilionárias164. Nesse sentido, José Gabrielli chegou a 

ser questionado em entrevista ao Valor Econômico, em 02/02/2015, sobre a questão, onde fica 

clara a disposição da entrevistadora ao argumento da política de investimentos em novas 

refinarias como o centro da crise financeira da Petrobras e a posição do ex-presidente da 

companhia que se aproxima do entendimento acima exposto: 
  

Valor: O que pode comentar do balanço não auditado? 

                                            
164Nesse sentido: ALMEIDA, E. L. F., OLIVEIRA, P. V., LOSEKANN, L. Impactos da contenção dos preços de 
combustíveis no Brasil e opções de mecanismos de precificação. IN: Rev. Econ. Polit. Vol.35 no.3 São Paulo 
j/Sept. 2015. 



114 

 

Gabrielli: Falando sobre isso eu acho importante lembrar o seguinte, 
nesses últimos 10 anos a Petrobras saiu de uma empresa relativamente 
pequena para ser uma grande empresa internacional na área de petróleo. 
Sai de uma situação em que foi desmontada sua engenharia básica para se 
tornar uma empresa que tem uma das melhores engenharias do mundo. 
Valor: E uma dívida superior a R$ 300 bilhões com risco de vencer agora. 
Gabrielli: Isso aí é se tiver o default. Mas não se calcula dessa maneira. 
Não se calcula dívida vencendo imediatamente. 
Valor: Mas a situação em que ela está hoje se deve em parte às refinarias 
simultâneas, aceleração do desenvolvimento do pré-sal, entre outros. 
Gabrielli: Você sabe que o problema foi dois anos com o preço interno 
menor que o internacional e importações altas a preço internacional. 
Valor: O senhor não dizia que era um problema quando presidia a 
empresa. 
Gabrielli: Eu dizia que a política de não repassar a volatilidade de preços 
para o dia-a-dia do mercado brasileiro é correta. Agora isso não significa 
que eu defenda dois anos, três anos, com preços abaixo dos do mercado 
internacional...165 

 

A discussão sobre os prejuízos nos projetos de novas refinarias e sua publicização 

tratou de ponto sensível na gestão de Graça Foster e fonte de atritos entre governo federal e 

direção da companhia tendo, possivelmente, motivado inclusive o término da gestão de 

Foster. 

Graça Foster se manteve na presidência da Petrobras até fevereiro de 2015, quando a 

companhia divulgou sua renúncia. Sua saída se deu em meio a grave crise instalada após o 

avançar da operação lava-jato e as discussões internas sobre a divulgação dos prejuízos 

contábeis da empresa decorrentes dos fatos apurados por esta investigação, em especial no 

tocante aos projetos de novas refinarias. Dias antes da sua saída do cargo de presidente da 

companhia, em 27/01/2015, Graça Foster foi responsável por apresentar no Conselho de 

Administração da Petrobras os cálculos estimados dos prejuízos gerados pelos ilícitos 

revelados na operação lava-jato no balanço da companhia. A tensa reunião do conselho de 

administração terminou sem um consenso sobre as baixas contábeis por malversação de 

recursos no âmbito das denúncias da operação lava-jato que deveriam ser divulgadas nos 

balanços da empresa166. No mesmo ano da saída de Graça Foster da presidência da 

companhia, a Petrobras passou a divulgar, com destaque em seus relatórios anuais de gestão, 

                                            
165SCHÜFFNER, Cláudia. Leia a entrevista na íntegra de José Sergio Gabrielli ao Valor. Valor Econômico, 
02/02/2015. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/3889720/leia-entrevista-na-integra-de-jose-
sergio-gabrielli-ao-valor>. Último acesso em 08/08/2017. 
166O GLOBO, em 27/01/2015. Reunião do Conselho de Administração, Petrobrás não chega a consenso sobre 
Baixas contábeis. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/em-audio-graca-foster-fala-em-gestao-
temeraria-na-petrobras/>. Último acesso em 08/08/2017. 
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os prejuízos financeiros decorrente dos projetos de novas refinarias, em especial do 

COMPERJ e Refinaria Abreu e Lima. 

A gestão de Graça Foster, que já vinha implementando um forte controle de gastos e 

uma vigorosa política de desinvestimento anunciada como uma tentativa de se contornar os 

problemas de caixa da companhia, foi atingida em cheio pela deflagração da fase “ostensiva” 

da Lava-Jato, tendo de responder aos questionamentos gerados a partir das denúncias e da 

detenção de funcionários em altos cargos da companhia. 

A partir de 2014 a Petrobras ocupou com centralidade o noticiário nacional a partir dos 

“escândalos” de corrupção revelados pela operação lava-jato. Ao todo foram detidos 6 ex-

diretores da Petrobrás nos inúmeros desdobramentos da operação Lava-Jato. Paulo Roberto 

Costa, ex-diretor de abastecimento, foi o primeiro destes a ser detido, sendo alvo da 2ª Fase da 

Operação Lava-Jato em 20/03/2014. Renato Duque, ex diretor de serviços da Petrobras, é 

detido em 14/11/2014 durante a 9ª fase da operação Lava-Jato167. Jorge Zelada, ex diretor da 

Área Internacional da Petrobras foi detido em 02/07/2015, na 15ª fase da operação lava-

jato168. Nestor Cerveró, ex diretor da Área Internacional da Petrobrás foi detido em 

14/01/2015169. Pedro Barusco, ex-gerente executivo de engenharia da Petrobrás, após assinar 

acordo de delação premiada no final de 2014 não chegou a ser detido inicialmente, 

começando a cumprir pena em regime aberto diferenciado em março de 2016, após sua 

condenação pelo juiz Sérgio Moro170. Delcídio do Amaral, diretor de Gás e Energia da 

Petrobras entre 2000 a 2001, foi preso em 25/11/2015, quando ocupava mandato eletivo de 

senador por obstrução à Justiça ao tentar evitar delação premiada de Nestor Cerveró. Além 

dos 6 ex-diretores da Petrobras detidos ou presos no âmbito da Operação Lava-Jato, Aldemir 

Bendine, que sucedeu Graça Foster na presidência da Petrobrás foi preso preventivamente em 

julho de 2017. 

                                            
167FOLHA DIGITAL. Ex-diretor da Petrobras Renato Duque é preso pela PF no Rio. Em 14/11/2014. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1548044-ex-diretor-da-petrobras-renato-duque-e-
preso-pela-pf-no-rio.shtml>. Último acesso em 08/08/2017. 
168G1. Ex-diretor da Petrobras Jorge Zelada é preso no rio e levado a Curitiba. Disponível em 
<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/07/ex-diretor-da-petrobras-jorge-zelada-e-preso-no-rio-e-
levado-curitiba.html>. Em 02/07/2015. Último acesso em 08/08/2017. 
169LIMA, Samantha. Folha de São Paulo, em 14/01/2015. Ex-diretor internacional da Petrobras é preso pela PF 
no Rio. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1574787-ex-diretor-internacional-da-
petrobras-e-preso-no-rio-diz-tv.shtml>. último acesso em 08/08/2017. 
170CARVALHO, Cleide. O Globo, em 21/09/2015. Ex-Tesoreiro do PT é condenado a 15 anos de prisão na 
Lava-jato. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/ex-tesoureiro-do-pt-condenado-15-anos-de-prisao-
na-lava-jato-17559358#ixzz57PrPjOYA>. Último acesso em 08/08/2017. 
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Durante a gestão de Graça Foster foi inaugurado o período de dura convivência da 

Petrobras com os processos da Lava-Jato que levou à prisão altos funcionários da companhia 

e mesmo a investigação dos próprios atos da presidente Graça Foster e de seu antecessor José 

Gabrielli. Com a crise instaurada pelo desenrolar da fase ostensiva da operação Lava-jato, as 

incertezas com que o projeto do COMPERJ vinha convivendo, com suas alterações 

quantitativas e qualitativas, seguidos atrasos no cronograma da obra e uma intensa política de 

desinvestimento, passaram a um outro patamar, chegando a ser questionada a própria 

continuidade do projeto.   

Em grande medida, o começo da fase ostensiva da Lava-jato, no primeiro trimestre de 

2014, e toda a sua grande repercussão foi definitivo para o cenário de compasso de espera do 

COMPERJ que se conformou na virada do ano de 2014 para 2015 e que se estendeu durante o 

governo de Michel Temer, iniciado em 12/05/2016. 

A fase ostensiva da operação Lava-jato atingiu diretamente a política de construção de 

novas refinarias pela Petrobras iniciada durante o segundo mandato de Lula da Silva.  As 

detenções em 2014 de Renato Duque e Paulo Roberto Costa, ex-diretores da companhia, e em 

especial a divulgação dos depoimentos de Paulo Roberto Costa prestados em agosto e 

setembro de 2014, expuseram para todo o país as denúncias de corrupção nos contratos da 

Petrobras com as principais empreiteiras do COMPERJ, atingindo diretamente o modelo 

associado de desenvolvimento que tratamos em nosso primeiro capítulo.  

Em resposta aos questionamentos e denúncias trazidos pela operação lava-jato, a 

gestão de Graça Foster, em suas medidas mais significativas, tratou de: 1) publicizar os 

prejuízos contábeis, não sem antes serem travados intensos e definitivos debates no conselho 

de administração da companhia; 2) afastar funcionários de alguma forma envolvidos nas 

denúncias; 3) descredenciar empreiteiras envolvidas nas denúncias de novas licitações da 

companhia e controlar e restringir o pagamento de seus créditos em contratos com a 

companhia. 

Tais providências tiveram papel determinante nos rumos do projeto do COMPERJ, 

sinalizando para um novo momento do projeto de grande incerteza e questionamentos, 

afetando não só o cronograma da obra ou a natureza do projeto, mas a sua própria existência. 

Dos atrasos da obra passamos à sua interrupção, mantendo-se, prioritariamente serviços de 

manutenção e conservação da estrutura já construída.  
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Em novembro de 2014, foram afastados diversos funcionários ligados às diretorias de 

abastecimento e serviços, comandadas por Paulo Roberto Costa e Renato Duque171, e em 

janeiro de 2015 foi determinado o bloqueio de 23 grupos de empreiteiras, sendo impedidos de 

participarem de novas licitações da Petrobras. O bloqueio afetou os grupos: Alusa, Andrade 

Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca Engenharia, Construcap, Egesa, Engevix, Fidens, Galvão 

Engenharia, GDK, Iesa, Jaraguá Equipamentos, Mendes Júnior, MPE, OAS, Odebrecht, 

Promon, Queiroz Galvão, Setal, Skanska, Techint, Tomé Engenharia e UTC172 

Mesmo antes do referido bloqueio às empreiteiras envolvidas nas denúncias da 

operação lava-jato a liberação de recursos dos contratos destas pela Petrobras passou a se dar 

de forma mais rigorosa, o que comprometeu a continuidade da execução dos serviços 

contratados. Nesse processo, no final de 2014, diversos postos de trabalho no COMPERJ 

foram fechados, ocasionando demissões em massa, sem que os trabalhadores tenham recebido 

as devidas verbas rescisórias. A histórica caminhada de trabalhadores do COMPERJ ao longo 

da Ponte Rio Niterói, bloqueando o fluxo da rodovia em um sentido, em 10/02/2015, foi um 

dos reflexos da interrupção da execução dos contratos do COMPERJ ocorrida neste momento. 

A caminhada e bloqueio da Ponte Rio Niterói foi organizada, em sua maioria, por 

trabalhadores demitidos da Alusa/Alumini, que deixaram de receber suas remunerações a 

partir de dezembro de 2014173. A empresa Alumini (ex-Alusa), após os eventos aqui tratados, 

acabou por entrar em processo de recuperação judicial. Segundo relatou matéria do Valor 

Econômico de 16/01/2015, o grupo justificou o pedido de recuperação judicial por não 

receber créditos devidos em contratos da Petrobras. Os valores não pagos pela Petrobras, 

segundo a Alumini, seriam da ordem de R$ 1,2 bilhão174.   

Embora a obra do COMPERJ já não apresentasse o fôlego de outrora, os fatos que se 

seguiram à fase ostensiva da operação Lava-Jato tiveram um papel contundente para a 

                                            
171SCHÜFFNER, Cláudia. Petrobras afasta funcionários envolvidos. Valor Econômico, em 20/11/2014. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/3785866/petrobras-afasta-funcionarios-envolvidos>. Último 
acesso em 28/07/2017. 
172RAMALHO, André; GÓES, Francisco; e POLITO, Rodrigo. Bloqueio pode impactar projetos de Rnest e 
Comperj. Valor Econômico, em 02/01/2015. Disponível: <http://www.valor.com.br/empresas/3841890/bloqueio-
pode-impactar-projetos-de-rnest-e-comperj>. Último acesso em 28/07/2017. 
173G1, em 10/02/2015. Após fechar a Ponte, manifestação do COMPERJ chega à Petrobras. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/noticia/2015/02/apos-fechar-ponte-manifestantes-do-comperj-
interditam-faixa-na-av-brasil.html>. Último acesso em: 28/07/2017. 
174FALCÃO, Marina. Valor Econômico, em 16/01/2015. Alumini Culpa Petrobras por Recuperação Judicial. 
Disponível em:<http://www.valor.com.br/empresas/3863724/alumini-culpa-petrobras-por-recuperacao-judicial. 
Último acesso em 28/07/2017. 
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interrupção das obras e, por um breve período, do próprio projeto. Contrastando com as 

grandes expectativas geradas em um período inicial das obras, o projeto do COMPERJ 

passou, em finais de 2014 e início de 2015, a sofrer constantes questionamentos, ocupando de 

forma negativa as principais notícias da época.  

O grave momento vivido pelo projeto do COMPERJ na virada do ano de 2014 para 

2015 é possível ser percebido também nos relatórios anuais de gestão da Petrobras. O 

Relatório de Sustentabilidade 2014, elaborado em 2015 na gestão do presidente Aldemir 

Bendine à frente da Petrobras, pouco tratou do COMPERJ e quando de fato mencionou o 

empreendimento o fez para relatar medidas de compensação ou acompanhamento de seus 

impactos, repetindo procedimento adotado no Relatório de Sustentabilidade do ano anterior, 

conforme já mencionamos. 

Por sua vez, o Relatório da Administração 2014, também elaborado no ano de 2015, 

deixou claro o aprofundamento da crise do projeto do COMPERJ, trazendo o radical anúncio 

de sua postergação por tempo indefinido: 
 

Recentes circunstâncias levaram nossa Administração a revisar nosso 
planejamento e implementar ações para preservar o caixa e reduzir o volume 
de investimentos. Por meio desse processo, optamos por postergar os 
seguintes projetos: Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e 
segundo trem de refino da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). 
 
Tais circunstâncias incluem: 
 
-Declínio dos preços do petróleo. 
 
-Desvalorização do real, que aumenta a necessidade de caixa para cumprir 
com nossas obrigações em moeda estrangeira no curto prazo; 
 
-insolvência de empreiteiras e fornecedores, com carência no mercado de 
fornecedores qualificados disponíveis (como resultado das investigações da 
Operação Lava-Jato e outros motivos).175 

 

Agravando o clima de incertezas em relação ao COMPERJ, o Relatório de 

Sustentabilidade 2015, elaborado em 2016, sequer mencionou o empreendimento. Não fez 

referência ao projeto nem para tratar de medidas de acompanhamento ou mitigação de seus 

impactos, como nos relatórios de sustentabilidade anteriores. 

                                            
175PETROBRAS. Relatório da Administração 2014. 2015. 
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O projeto do COMPERJ viveu, assim, no ano de 2015, seu momento de maior 

indefinição, chegando a ser anunciado a sua suspensão por tempo indeterminado. A 

interrupção da obra, porém, passou a ser objeto de constante crítica dos principais operadores 

de sua noção original dominante de grande e amplo vetor de desenvolvimento regional. O 

descompasso entre a Petrobras, governo federal e os demais sujeitos que aderiram e operaram 

a formação da noção dominante do COMPERJ, tratada em nosso segundo capítulo, ficou 

evidente. Os municípios do CONLESTE passaram a reivindicar a continuidade das obras em 

atos e manifestações públicas e chegaram a anunciar que ajuizariam processo judicial para 

reparação das perdas sentidas. A FIRJAN, por sua vez, também se manifestou em diversas 

oportunidades pela continuidade das obras e apresentou críticas às sanções impostas às 

empreiteiras envolvidas na lava-jato, ao argumento de que as empresas não poderiam ser 

punidas pelos erros de seus funcionários ou sócios. Os trabalhadores, por sua vez, 

continuaram, com mais ou menos intensidade, mobilizados pela retomada das obras. 

Ao final, em meio a um cenário de intensa pressão política pela continuidade das 

obras, demonstrando uma forte resistência ao desmonte do consenso construído ao redor do 

COMPERJ, a anunciada suspensão do projeto do COMPERJ não foi mantida por muito 

tempo, preferindo a administração da Petrobras e o governo federal manter nos anos seguintes 

um discurso aberto de espera por novos parceiros para a continuidade das obras e de retomada 

de projetos relacionados ao processamento de gás natural no COMPERJ, conforme trataremos 

adiante. 

A partir de maio de 2016, Aldemir Bendine deu lugar a Pedro Parente na presidência 

da Petrobras, indicado pelo novo governo do presidente Michel Temer (PMDB), iniciado após 

o impeachment de Dilma Rousseff.   

 Ainda em 2016, o Relatório da Administração 2015 foi divulgado com novos valores 

dos prejuízos causados pelo COMPERJ, saltando aos olhos, também, a drástica redução dos 

investimentos no setor de abastecimento, onde a construção de novas refinarias estaria 

inserido. Em 2015 foram aportados, segundo o referido relatório, R$ 8,4 bilhões na área de 

abastecimento, sendo que desses valores R$ 941 milhões teriam sido aportados na Refinaria 

Abreu e Lima (Rnest), “visando à conclusão do primeiro trem, e R$  2,2  bilhões na instalação 

do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), com foco na implantação 

das facilidades que irão atender à unidade de tratamento de gás natural”176. Ainda sobre a 

                                            
176PETROBRAS. Relatório da Administração 2015. 2016 
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política de investimentos da companhia no período, em 2015 a companhia apresentou redução 

em seus investimentos em relação à 2014, tendo investido um total de R$ 87,1 bilhões em 

2014 e R$ 76,3 bilhões em 2015. A área de abastecimento, por sua vez, foi uma das que mais 

sofreu com as perdas de investimento, passando de R$ 18,3 bilhões investidos em 2014 para 

R$ 8,4 bilhões em 2015. Assim, podemos dizer que o setor de refino da companhia, 

precisamente os investimentos em novas refinarias, perderam espaço no horizonte estratégico 

da empresa, após os desdobramentos da fase ostensiva da operação Lava-jato e posterior 

entrada na cena política do novo governo do presidente Michel Temer. Ressalta-se que a 

diminuição do orçamento da área de refino sucedeu ao reconhecimento e divulgação dos 

prejuízos contábeis com os projetos de novas refinarias ainda na gestão do presidente Aldemir 

Bendine, e que se seguiram nos relatórios seguintes. 

  Os últimos relatórios anuais da Petrobras que tivemos acesso até a redação de nossa 

dissertação, o Relatório de Sustentabilidade 2016 e o Relatório da Administração 2016, 

divulgados no ano de 2017, mantêm o cenário de incertezas para a continuidade do projeto do 

COMPERJ, porém, sem a radical previsão de “postergar por extenso período” a construção do 

COMPERJ. Diferentemente da categórica postergação por tempo indeterminado do projeto do 

COMPERJ, presente nos relatórios elaborados em 2016, em 2017, conforme podemos ver nos 

Relatórios de Sustentabilidade 2016 e Relatório da Administração 2016, a Petrobras optou por 

pontuar que a continuidade das obras das unidades petroquímicas do primeiro trem de refino 

estariam dependendo da busca de parceiros para os investimentos necessários, ao passo que o 

projeto do segundo trem de refino e da unidade de lubrificantes, estes sim, estariam 

cancelados. 
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3.4. A construção de uma nova alternativa ao projeto: do óleo ao gás  

 

O projeto do COMPERJ, conforme acima exposto, sofreu com constantes mudanças 

ao longo dos anos e incertezas que culminaram com um cenário de grave dúvida em relação à 

continuidade do projeto, em especial em momento seguinte aos desdobramentos da fase 

ostensiva da operação Lava-jato. Mesmo diante da intensa exposição e crítica ao projeto do 

COMPERJ, as expectativas geradas pela obra e os fundamentos de seu consenso construído 

seguiram firmes na pauta de trabalhadores, governos estadual e dos municípios do 

CONLESTE e entidades representantes do empresariado fluminense. Tais sujeitos passaram a 

pressionar a Petrobras e governo federal por alternativas para a continuidade do projeto. 

Nesse contexto, podemos observar que uma “saída” para a continuidade das obras do 

COMPERJ começou a ser gestada ainda durante as fases iniciais de incertezas e 

reformulações do projeto.  

Os relatórios da companhia elaborados em 2014 anunciaram, pela primeira vez, o 

projeto de construção da Rota 3 e da sua Unidade de Processamento de Gás Natural prevista 

para ser instalada dentro do COMPERJ. Projetos assim descritos no Relatório da 

Administração 2013: 

 
Gasoduto Rota 3: com 355 km de extensão, interligará o polo pré-sal da 
Bacia de Santos ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 
UPGN Rota 3: implantação de unidades para o processamento de 21 milhões 
de m3 por dia de gás do polo pré-sal da Bacia de Santos dentro do Comperj. 
Gasoduto Itaboraí-Guapimirim: com 11 km de extensão e capacidade para 
escoar até 17 milhões m3/dia, permitirá o escoamento do gás processado nas 
futuras UPGNs Rota 3. Será o primeiro gasoduto de transporte a ser 
implantado sob o regime de concessão, conforme a Lei 11.909/09 (“Lei do 
Gás”). 
Dutos Norte Rota 3: composto por um duto de 50 km de extensão, para 
escoamento de GLP do Comperj ao Terminal de Campos Elíseos (Tecam), e 
por um gasoduto de transferência, com 11 km de extensão, para escoamento 
de gás do Gasduc II à UPGN Rota 3. 

 
 Apesar da posterior inclusão nos relatórios anuais ordinários da companhia divulgados 

ao público em 2014, o projeto da UPGN dentro do COMPERJ data, em verdade, de um pouco 

antes. Em julho de 2012 foi apresentado o EIA/RIMA para a licença prévia da Unidade de 

Processamento de Gás Natural e da Unidade de Óleos Básicos Lubrificantes do COMPERJ. 

Muito menor que o EIA/RIMA inicial do COMPERJ, o EIA/RIMA da UPGN e ULUG foi 

elaborado pela Mineral Engenharia e Meio Ambiente LTDA. Boa parte das considerações 
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presentes no EIA/RIMA inicial do COMPERJ quanto à movimentação de terras, supressão de 

vegetação e outros impactos decorrentes da instalação da infraestrutura básica da planta do 

terreno, não foram exigidas para os estudos ambientais de licença prévia do UPGN e ULUG, 

uma vez que restou previsto que as novas unidades compartilhariam os prédios 

administrativos e toda a infraestrutura de saneamento e energia do projeto original do 

COMPERJ.   

  Observa-se que a Petrobras apresentou um mesmo EIA/RIMA para a UPGN e a 

ULUB, que seria uma unidade destinada à produção de óleos lubrificantes, gás combustível, 

nafta e diesel. A ULUB, apesar de presente no EIA/RIMA da UPGN do COMPERJ, não 

constou nos relatórios anuais da Petrobras até aparecer como projeto cancelado no Relatório 

da Administração 2016. 

   Os projetos da Rota 3 e da Unidade de Processamento de Gás Natural dentro do 

COMPERJ, em movimento oposto ao ocorrido com os projetos petroquímicos ou de refino do 

COMPERJ, permaneceram mantidos ao longo dos relatórios anuais da Petrobras. Mesmo nos 

documentos elaborados em 2015, quando publicizada a contabilidade dos prejuízos com a 

lava-jato, a Rota 3 e a Unidade de Processamento de Gás natural continuaram a ser 

mencionados praticamente da mesma forma, atravessando sem perdas aparentes o conturbado 

período que se seguiu à fase ostensiva da operação Lava-Jato. 

 Contrastando com a suspensão do projeto do COMPERJ, o Relatório de 

Sustentabilidade 2016 anunciou a retomada das obras da UPGN em fevereiro de 2016 e o 

Relatório da Administração 2016 apresentou a previsão de início de operação da UPGN para 

2020. 

 

Conforme vimos, o projeto do COMPERJ sofreu significativas alterações ao longo do 

tempo, não havendo nenhuma garantia de que permanecerá com seu formato atual. 

Oficialmente ele iniciou como um grande Complexo Petroquímico que, em um só local, 

trataria de processar o óleo bruto dos campos de Marlim (Bacia de Campos) produzindo 

diversos derivados de petróleo e inclusive resinas plásticas, fomentando o desenvolvimento 

industrial da região pela oferta de tais derivados. Permaneceu o projeto sem grandes 

alterações ao longo do segundo mandato de Lula da Silva. Porém, nos primeiros anos de 

Dilma Rousseff à frente do Poder Executivo Federal o COMPERJ passou por uma grande 

reformulação, com mudanças qualitativas e quantitativas. O projeto passou a se apresentar 

mais como uma grande refinaria, propriamente dita, do que um diversificado complexo 
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petroquímico que incluiria as fases avançadas de produção de resinas termoplásticas. A partir 

da primeira grande reformulação do projeto, as alterações dos prazos de conclusão da obra 

foram constantes, aumentando ano após ano o prazo para início de operação do projeto. Em 

especial após a fase ostensiva da Operação Lava-jato, em 2014, o projeto do COMPERJ entra 

definitivamente em crise, chegando a Petrobras a anunciar a suspensão do projeto por tempo 

indeterminado. A suspensão do projeto por tempo indeterminado, porém, não é mantida pela 

Petrobras, preferindo a companhia uma posição aberta à continuidade da obra, porém sem 

qualquer previsão para tanto.  No momento em que escrevemos a presente dissertação, a 

posição oficial da Petrobras em relação ao COMPERJ trata o 2º Trem de Refino como 

suspenso e a construção do 1º Trem em compasso de espera por novos parceiros de 

investimentos. 

Por outro lado, não previsto originalmente no projeto do COMPERJ, a construção de 

uma Unidade de Processamento de Gás Natural no parque do COMPERJ, diferentemente do 

projeto original de refino e processamento do petróleo, veio ganhando força e se consolidando 

como uma possível alternativa para a utilização da planta do COMPERJ e continuidade das 

obras na região. Ao invés de processar o óleo da bacia de campos, a UPGN pretende trabalhar 

com o gás proveniente da camada do pré-sal da bacia de campos. 

O escoamento e tratamento do gás na planta do COMPERJ estão ligados 

invariavelmente a atividade de prospecção do petróleo do pré-sal. Desta forma, a grosso 

modo, as atividades ligadas à Rota 3 e sua Unidade de Processamento de Gás Natural, com 

instalação prevista dentro do COMPERJ, estão relacionadas diretamente à produção e 

exploração do petróleo da Bacia de Santos. 

Apesar da história do projeto do COMPERJ ainda estar em curso, sendo os fatos aqui 

trazidos relativamente recentes, o que nos obriga aos cuidados necessários do ofício de uma 

“história do tempo presente”177, podemos indicar, ainda que de forma preliminar, uma 

tendência de desvirtuando do projeto inicial do COMPERJ, que se conformaria inicialmente 

como um grande complexo petroquímico, do óleo ao plástico, capaz de fomentar a vinda de 

indústrias para a sua região que utilizariam suas matérias-primas petroquímicas, em especial 

termoplásticas. A natureza da atividade petroquímica do complexo, do óleo ao plástico, parece 

claramente ameaçada pelas mudanças de perspectiva anunciadas pela Petrobras. 

                                            
177Sobre as particularidades de uma História do Tempo Presente ver: DELGADO, L. A. N. e FERREIRA, M. M. 
História do tempo presente e ensino de História. In: Revista História Hoje, v. 2, nº 4, p. 19-34 – 2013. Disponível 
em: <https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/viewFile/90/70>. Último acesso em: 20/01/2018. 
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Conforme aqui abordado, as significativas alterações do projeto do COMPERJ foram 

sendo implementadas em diferentes etapas e governos (iniciando no governo Dilma Rousseff 

e continuando no governo de Michel Temer) até a atual tendência de limitação da viabilidade 

do COMPERJ a uma unidade de processamento de gás natural, garantindo a continuidade da 

exploração do pré-sal na Bacia de Santos e o desenvolvimento da área de produção da 

companhia. 

Com a paralisação das obras a partir da virada 2014/2015, o projeto do UPGN passou 

a ser construído como uma oportunidade para continuidade da geração de empregos e 

retomada de investimentos na área de óleo & Gás na região do COMPERJ, sendo dessa forma 

recebido pela imprensa especializada. 

A FIRJAN, entusiasta de primeira hora do COMPERJ, vem ao longo dos anos 

pontuando as alterações do projeto do COMPERJ em seus estudos sobre os investimentos no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 
O projeto do Comperj passou por reformulações ao longo de 2010 e 2011, 
visando aproveitar a produção de petróleo e gás natural das reservas de pré-
sal da Bacia de Santos. Em seu novo formato, a produção de combustíveis 
(óleo diesel, gasolina, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo) 
torna-se ainda mais relevante. A parte petroquímica, por sua vez, que antes 
processaria petróleo, passará a processar gás natural proveniente das 
camadas de pré-sal da Bacia de Santos.178 

 

Mais recentemente, na Decisão Rio – Investimentos 2014-2016, foi diagnosticada pela 

FIRJAN a atual tendência do COMPERJ em direção ao processamento de gás natural em seu 

interior: 

  

O projeto do Comperj passou por reformulações visando aproveitar a 
produção de petróleo e gás natural das reservas de pré-sal da Bacia de 
Santos. Em seu novo formato, a produção de combustíveis (óleo diesel, 
gasolina, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo) torna-se ainda 
mais relevante. O projeto da parte petroquímica, hoje sob análise da 
Braskem, está em desenvolvimento. A empresa espera, em 2014, decidir se 
executará o projeto, que, diferentemente do inicialmente previsto, deverá 
processar gás natural proveniente das camadas de pré-sal da Bacia de 
Santos.179 

 

                                            
178FIRJAN. Decisão Rio – Investimentos 2012 – 2014. 2012. 
179FIRJAN. Decisão Rio – Investimentos 2014 – 2016. 2014. 
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Ainda que a Unidade de Processamento de Gás Natural trate de projeto muito menor 

em relação ao volume de investimentos e potencial de geração de renda e empregos do que o 

inicial projeto do COMPERJ, este passou a ser visto e trabalhado pela Petrobras e setores do 

empresariado fluminense como uma alternativa para a continuidade das obras e investimentos 

na região do COMPERJ e utilização da estrutura já existente no COMPERJ. 

Durante o processo de descaracterização do projeto original do COMPERJ, vimos 

surgir e ganhar corpo a proposta da construção da Rota 3 e da alocação da respectiva Unidade 

de Processamento de Gás Natural dentro do terreno do COMPERJ, enquanto que o parque de 

refino do COMPERJ foi perdendo espaço e até sumindo nas perspectivas trazidas pelos 

relatórios anuais da Petrobras.   

Com a descaracterização do projeto do COMPERJ, o aparente consenso construído 

sobre o seu projeto original, que reuniu o apoio do governo estadual, dos governos municipais 

do CONLESTE, do governo federal, trabalhadores, alguns atores locais e entidades do 

empresariado fluminense, como a FIRJAN, foi confrontado pelas críticas quanto à interrupção 

das obras, chocando-se os interesses pela continuidade do projeto e as novas perspectivas da 

Petrobras. Em relação às empreiteiras nacionais anteriormente atuantes nas obras do 

COMPERJ, importante ressaltar, estas têm sido, a princípio, alijadas da nova alternativa da 

UPGN, não tendo participado das licitações do empreendimento, ainda sofrendo as 

conseqüências do bloqueio realizado após a fase ostensiva da operação lava-jato. 

 

Conforme já mencionamos, a gestão dos riscos do COMPERJ implicou na construção 

de  inúmeros condicionantes e sugestões que pretendiam contornar os danos causados pelo 

empreendimento e potencializar seus ganhos. Tal gestão dos riscos foi pensada inicialmente a 

partir do projeto original do COMPERJ. Ressalta-se, porém, que a Petrobras encomendou à 

LIMA/COPPE um novo estudo de Reavaliação Ambiental Estratégica do COMPERJ, 

divulgado em junho de 2016. A nova avaliação ambiental estratégica citada considerou um 

cenário de mudança do projeto, porém, trabalhou o projeto tal como ele havia sido anunciado 

a partir da divisão em duas etapas ou trens de refino e surgimento do projeto das unidades de 

Processamento de Gás Natural e de Óleos Básicos Lubrificantes. Após a elaboração da nova 

avaliação ambiental acima referida, o projeto seguiu sendo modificado até a sua atual 

tendência de utilização da planta do COMPERJ como uma unidade de processamento de gás 

natural, garantindo a continuidade da exploração do pré-sal na bacia de santos. 
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O discurso de um desenvolvimento da região a partir da instalação das anunciadas 

unidades petroquímicas ainda aparece forte entre os sujeitos que se envolveram diretamente 

com a noção dominante do projeto do COMPERJ. Conforme podemos observar nos estudos 

da FIRJAN sobre as previsões de investimento no estado, em matérias na grande mídia e 

mídia especializada do setor, nas falas divulgadas de representantes sindicais dos 

trabalhadores e de autoridades dos governos locais, municipais e estaduais, após a interrupção 

do projeto do COMPERJ a UPGN passou a ser oferecida e trabalhada como uma estratégia ou 

bandeira capaz de novamente trazer a Petrobras e governo federal para o lado desses sujeitos 

que aderiram e incentivaram as grandes expectativas iniciais do COMPERJ.  

Parece-nos haver uma tentativa em curso de canalizar as expectativas geradas sobre o 

projeto original do COMPERJ, que ao longo dos anos de crise da obra foram convertidas em 

frustrações de correlata grandeza, para a “nova” alternativa da UPGN. 

Nesse processo, estão presentes os mesmos elementos discursivos que fundamentaram 

o consenso dominante original sobre o COMPERJ, especialmente os argumentos de 

empregabilidade e de capacidade de atração de investimentos. Difícil encontrar atualmente 

uma matéria sobre os rumos da UPGN que não mencione os números de empregos 

possivelmente gerados e cada passo da licitação das obras, ou mesmo qualquer especulação 

sobre esse empreendimento, tem sido noticiada com grandes expectativas.  

 

Quando o momento estudado se aproxima do momento da escrita do observador as 

dificuldades aumentam, pois não tratamos mais de situações consolidadas, sendo difícil 

precisar os rumos do processo estudado. Porém, os indícios que temos hoje conformado nos 

apontam para um cenário de dificuldades para o projeto do COMPERJ. Um projeto 

enfraquecido em relação à sua idéia original e que pretende sustentar novas expectativas 

através construção da UPGN, projeto não existente na concepção original do complexo e que 

foge claramente às características de um complexo petroquímico. A UPGN tem se 

apresentado, ou pelo menos tem sido dessa forma trabalhada, como uma saída possível para 

uma demanda que se consolidou e ganhou corpo a partir do projeto original do COMPERJ e 

seu amplo consenso.  

Importante ressaltar, porém, que mesmo a Unidade de Processamento de Gás natural, 

apesar de todo o anúncio e da sua construção narrativa como uma alternativa de continuidade 

das obras, segue ainda sem uma definição quanto ao início das obras. 

O atual estado do COMPERJ, em início de 2018, é de um acúmulo de expectativas e 
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transformações incompletas na região do COMPERJ com o incerto anúncio de continuidade 

das obras através da UPGN, no interior do que antes foi pensado e anunciado como um 

grande Complexo Petroquímico capaz de inverter o vetor de degradação econômica, social e 

ambiental da região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao escrevermos a presente dissertação, tratando de fatos contemporâneos de uma 

história do COMPERJ ainda em curso, assumimos o risco de acabar seguindo a mesma sorte 

de nosso objeto de estudo: de entregarmos aos nossos leitores uma obra inacabada.  

 A incompletude de nosso estudo decorre basicamente de duas fontes diversas: i) uma 

pela própria característica do exercício de uma “história do tempo presente”, onde os 

processos e enredos estudados ainda não estão completamente consolidados; e ii) duas devido 

ao inevitável recorte exercido sobre o objeto trabalhado, onde foram priorizados alguns temas 

e acontecimentos em detrimento de outros. 

A obra do COMPERJ pode ser estudada a partir de diversos olhares e sob uma 

infinidade de aspectos. Muitos pesquisadores, estudiosos da academia, ou mesmo atores 

diretamente envolvido nos acontecimentos da história do COMPERJ trabalharam o tema de 

maneira diferente da apresentada nesta dissertação, não só devido a utilização de outras fontes 

ou por tratarem com centralidade temas aqui pouco trabalhados, mas também pelas próprias 

visões de mundo ou experiências vividas diante do objeto estudado, que sem dúvidas 

influencia o trabalho com as fontes e o exercício de recorte e observação do objeto estudado.  

Em nossa pequena contribuição ao estudo do COMPERJ buscamos tratar o tema a 

partir do arranjo social histórico que viabilizou seu projeto, quando e em que condições este 

começou a ser implementado, sob que justificativas e quais os elementos e personagens 

responsáveis pela formação ideológica de sua política, que durante as fases iniciais da obra se 

provou dominante. 

Nesse sentido, inicialmente nos parece fundamental destacar que o COMPERJ surgiu 

em um período próprio da história nacional em que Petrobras e governo federal, sob a 

presidência de Lula da Silva, estiveram alinhados em uma agenda comum e específica de 

desenvolvimento. Após décadas sem investimentos em novas refinarias, a Petrobras, em meio 

à campanha para a reeleição de Lula da Silva em 2006, anunciou ambicioso projeto de 

construção de 4 novos parques de refino no país. Sob o argumento da necessidade de se 

alcançar uma independência do país em relação ao refino e oferta de derivados do petróleo, 

após conquistada a proclamada autonomia em produção de petróleo, a Petrobras iniciou uma 

agressiva política de investimentos no seu setor de abastecimento. O início dos projetos de 

novas refinarias da Petrobras coincidiu com um período de grandes investimentos em obras de 

infraestrutura fomentados pelo governo federal a partir do PAC, lançado em janeiro de 2007. 
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Somado aos investimentos em grandes obras de infraestrutura, nos primeiros anos do projeto 

do COMPERJ, o Estado brasileiro conduziu uma estratégia de fortalecimento de grandes 

grupos nacionais com capacidade de competir no mercado global, favorecendo a 

internacionalização dessas empresas e a consolidação de seus capitais em território nacional. 

Foram fundamentais para a concretização desta estratégia a utilização de recursos de fundos 

públicos, dos bancos de fomento estatais e fundos de pensão, e algumas políticas que 

favoreceram a contratação de empresas nacionais para a realização das obras e serviços, seja a 

partir da política de conteúdo local ou mesmo na seleção prévia apenas de empresas nacionais 

nas licitações dos projetos. No caso do COMPERJ, conforme vimos brevemente no capítulo 

1, os principais contratos da obra foram licitados na modalidade de carta-convite, onde 

algumas empresas são previamente selecionadas para participar do certame. Também 

operaram em favor do fortalecimento de grandes grupos nacionais algumas fusões de capitais 

fomentadas a partir de fundos públicos. Dessa estratégia a Petrobras foi sujeito e objeto. No 

capítulo 1 pudemos identificar uma significativa mudança na visão da empresa, em seus 

relatórios anuais, que passou a apontar uma meta de posicionamento da empresa entre as 

grandes empresas de seu ramo no mercado internacional. Além de uma maior projeção 

internacional, a Petrobras dirigiu consideráveis esforços nas novas e grandes obras de 

infraestrutura, partilhando seus canteiros de obra com grandes empreiteiras nacionais.  Vimos, 

ainda, que a Petrobras pretendia estender a parceria com grandes grupos nacionais para além 

do canteiro de obras do COMPERJ. Desde o início do projeto foram especuladas parcerias 

para a fase de operação do complexo. Inicialmente foram divulgadas tratativas preliminares 

para que o grupo Ultra assumisse junto com a Petrobras a operação do complexo e, 

posteriormente, começou a ser especulado que a parceria na operação se daria com o grupo 

Braskem. Porém, nenhuma dessas parcerias para a operação do complexo se concretizou. 

Mesmo com dificuldades para que grupos nacionais assumissem com a Petrobras a fase de 

operação do complexo, ao longo dos primeiros anos do projeto diretores da companhia não se 

furtaram em esclarecer que a parceria para a operação do COMPERJ estava sendo pensada 

para ser realizada exclusivamente junto a grupos nacionais180.  

                                            
180 Nesse sentido: VALOR ECONÔMICO. Estrangeiras se interessam por COMPERJ mas prioridade é sócio 
nacional diz Petroquisa”.21/02/2008. Disponível em: <http://www.valor.com.br/arquivo/572895/estrangeiras-se-
interessam-por-comperj-mas-prioridade-e-socio-nacional-diz-petroquisa >. Acesso em 17/07/2016. 
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Sob uma perspectiva local ou regional da estratégia do COMPERJ, o projeto foi 

construído sob grandes expectativas de desenvolvimento da área de seu entorno, ancorado em 

um discurso que tratou o COMPERJ como uma solução regional ampla. 

Para além da estrita atividade de processamento de petróleo, o COMPERJ foi 

anunciado como uma ampla solução para o desenvolvimento de uma região econômica e 

ambientalmente degradada. As expectativas projetadas sobre o COMPERJ foram muitas: o 

projeto deveria atrair grandes investimentos para a região com a implantação de diversas 

indústrias em suas proximidades que utilizariam as matérias-primas produzidas no complexo, 

uma consequente grande geração de empregos era esperada, e o Estado do Rio de Janeiro e 

municípios da região viveram a expectativa do aumento da arrecadação de impostos e 

melhoria da infraestrutura urbana. Mesmo os aspectos mais sensíveis do projeto, como os 

problemas ambientais e de carência de abastecimento de água, foram trabalhados de forma 

que o empreendimento representasse um grande ganho para a região e não fonte de 

problemas. A base ideológica do consenso do COMPERJ compreendeu o projeto como uma 

grande solução local e vetor de amplo desenvolvimento de sua região. Tal perspectiva do 

projeto foi, nos anos iniciais de sua constituição, partilhada por diversos setores da sociedade, 

em especial pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e sua Secretaria do Ambiente, pelos 

governos locais municipais, pela Petrobras, por empreiteiras e setores do empresariado 

fluminense organizados através da FIRJAN, e por grandes veículos de comunicação que 

reproduziram o entusiasmo em torno do projeto. Mesmo alguns atores locais e trabalhadores, 

estimulados pelas promessas de grande empregabilidade do empreendimento, reproduziram 

de alguma forma a noção dominante do empreendimento como um pólo de amplo 

desenvolvimento. O Estado do Rio de Janeiro já havia experimentado movimento anterior, na 

campanha A Refinaria é Nossa!, onde diversas entidades da sociedade civil junto ao governo 

do Estado mobilizaram uma demanda coletiva pela instalação de uma nova refinaria no Rio 

de Janeiro. A campanha A Refinaria é Nossa!, de 2003, foi conduzida em meio a um cenário 

de competição entre os estados da federação para a instalação de possíveis novas refinarias. 

Embora o projeto do COMPERJ tenha surgido em momento posterior, podemos afirmar que 

muitos dos personagens que ajudaram a organizar o movimento A Refinaria é Nossa! se 

encontraram posteriormente na formação projeto do COMPERJ e que este passou, em alguma 

medida, a ser tratado como uma conquista histórica para a sua região. Nesse sentido, nos anos 

iniciais da obra do COMPERJ, vemos um alinhamento entre as agendas de desenvolvimento 

nacionais e regionais do Estado do Rio de Janeiro que permitiu o surgimento do projeto. 
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Os ganhos e os riscos do COMPERJ foram objeto de estudos realizados pela 

COPPE/SEA-RJ, CONCREMAT/Petrobras e FGV/FIRJAN, sendo pretensamente 

quantificados, formando o respaldo técnico-científico das grandes expectativas do COMPERJ, 

ao mesmo tempo em que propuseram uma disciplina dos riscos do empreendimento, onde 

suas falhas seriam contornadas por inúmeras medidas compensatórias. Na gestão das falhas 

do projeto, muitos dos que seriam seus pontos sensíveis foram trabalhados de forma a serem 

apresentados como oportunidades para melhorias na infraestrutura e meio ambiente da região, 

a partir de políticas e atitudes de responsabilidade partilhada entre Petrobras, governos e 

sociedade. Importante destacar que o reconhecimento à adesão de diversos setores da 

sociedade ao projeto do COMPERJ, a partir de seu consenso conformado, não significou 

unanimidade ou ausência de questionamentos. Contrastando com uma visão essencialmente 

positiva do projeto, expressada, por exemplo, pelos boletins de informação do 

empreendimento elaborados pela Petrobras e mesmo pelas manifestações públicas de 

autoridades ambientais do Estado do Rio de Janeiro, um campo socioambiental bem definido 

organizado ao redor de algumas Unidades de Conservação próximas ao empreendimento e de 

entidades de pescadores da Baía de Guanabara produziu uma resistência bem fundamentada 

ao projeto desde seu início, conforme pudemos ver no capítulo 2. Tal movimento de 

contestação jogou luz à faceta coercitiva do empreendimento, destacando diversos pontos 

críticos do projeto. As principais críticas organizadas por esse campo diziam respeito: a) ao 

processo de licenciamento ambiental do COMPERJ, que teria sido incompleto e 

indevidamente fragmentado, ajudando na justificativa da competência estadual para o 

procedimento e não federal; b) aos riscos ao sistema hídrico da região, já carente de 

abastecimento de água, sem que o projeto tenha apresentado alternativa suficiente para suprir 

a nova demanda; c) à possível interrupção de um corredor ecológico que liga a Região 

Serrana à Baía de Guanabara; e d) ao descumprimento das condicionantes ambientais do 

empreendimento.  

Apresentamos no capítulo 3 uma breve história do desenvolvimento do projeto do 

COMPERJ, propondo sua divisão em algumas fases. Destacamos, inicialmente, que o projeto 

atravessou todo o segundo mandato de Lula da Silva sem grandes mudanças oficiais, em uma 

fase de relativa estabilidade do projeto. No início da gestão de Dilma Rousseff, porém, foram 

experimentadas as primeiras grandes mudanças do projeto, que passou de um diversificado 

complexo petroquímico que processaria o óleo bruto da Bacia de Campos, desde as etapas 

mais básicas de refino até as fases avançadas de produção de resinas plásticas, para um 



132 

 

projeto de uma grande refinaria construída em duas etapas, com dois Trens de refino. Junto às 

mudanças de projeto, nesta segunda fase, o COMPERJ passou a sofrer constantes adiamentos 

no prazo de conclusão da obra em um período incerteza diante de: problemas de caixa na 

Petrobras, paralisações na obra por motivos diversos e uma intensa política de 

desinvestimento desenvolvida pela gestão de Graça Foster à frente da companhia. Em meio ao 

cenário de mudanças e incertezas no projeto do COMPERJ, ainda durante o governo de Dilma 

Rousseff e gestão de Graça Foster à frente da Petrobras, surgiu o projeto da construção da 

Rota 3 e Unidade de Processamento de Gás Natural dentro do COMPERJ, projeto que mais 

tarde começaria a ser trabalhado como uma alternativa para canalizar as grandes expectativas 

e promessas não cumpridas do COMPERJ. 

A partir da fase ostensiva da Operação Lava-jato, com a prisão de ex-diretores da 

Petrobras em 2014, o projeto do COMPERJ começou a caminhar para uma nova fase, em um 

cenário de grave crise e interrupção da obra. Créditos provenientes de contratos de 

empreiteiras nas obras do COMPERJ neste período foram pagos com maior rigor, sendo 

interrompidos os pagamentos em alguns casos, ocorrendo, ainda, o descredenciamento das 

principais empreiteiras atuantes na obra do COMPERJ que passaram a ser proibidas de 

participar de futuras licitações da empresa. Com a grave crise instaurada o projeto do 

COMPERJ chegou a ser suspenso por tempo indeterminado pela Petrobras. A anunciada 

suspensão do projeto, porém, logo foi substituída pela empresa por um discurso de avaliação 

do projeto e busca de parceiros para a sua continuidade, o que apontamos como um indício da 

força do consenso construído sobre a política do COMPERJ. A interrupção do projeto passou 

a ser muito criticada pelos governos locais, estadual e principalmente dos municípios da 

região, pelos trabalhadores das obras, organizados via sindicato ou mesmo através 

movimentos autônomos como o “SOS emprego”, e por entidades representantes do capital 

fluminense e da construção pesada, que em especial criticaram as sanções impostas às 

empreiteiras nacionais.  

O cenário atual do COMPERJ, ainda que a história da obra possa não ter chegado ao 

fim, é de grande frustração por suas expectativas e promessas não cumpridas. Muitos 

investimentos na região ficaram pelo meio do caminho sem a conclusão das obras. De forma 

preliminar, uma vez que não tratados a fundo em nossa dissertação, os resultados mais 

aparentes da inconclusa política do COMPERJ, no momento em que concluímos esta 

dissertação, parecem ser: a interrupção do “boom” imobiliário na cidade de Itaboraí, 

resultando em diversos edifícios sem ocupação, a grande desmobilização de trabalhadores, 
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com demissões em massa a partir de finais de 2014, o encerramento de serviços e empresas 

ligadas às obras, além da desorganização da estrutura urbana da região.        

Como saída para as grandes promessas e expectativas projetadas sobre o COMPERJ, 

identificamos o surgimento da construção discursiva da UPGN como alternativa de 

empregabilidade e atração de investimentos para a região, ainda que o início do projeto esteja 

sofrendo seguidos adiamentos e sua dimensão e natureza produtiva sejam incomparáveis com 

as do projeto inicial do COMPERJ. 

Passados cerca de 10 anos desde o início das obras do COMPERJ, o balanço da obra 

não pode ser outro que não o de frustração de suas expectativas e mesmo incerteza em relação 

à conclusão do projeto. Durante o período inicial da obra, de fato tivemos certa atração de 

investimentos e empregos gerados direta e indiretamente pela obra, o que foi brevemente 

tratado no capítulo 2, porém, a grande empregabilidade com a atração de empresas 

termoplásticas anunciadas pelos estudos de impacto e potencial produtivo do COMPERJ não 

se concretizaram, uma vez que a fase de operação do COMPERJ sequer chegou a ser 

implementada. O pacto inicial consolidado a partir do amplo consenso do COMPERJ entre 

trabalhadores, setores do capital, governos locais, governo federal e Petrobras, foi ruindo aos 

poucos, até culminar com o atual cenário de críticas à Petrobras e governo federal pela 

interrupção das obras, descumprimento das medidas compensatórias socioambientais do 

empreendimento e imposição de sanções às empreiteiras nacionais, com a retiradas dos 

grupos nacionais da disputa pelos principais contratos de construção da UPGN. A própria 

Petrobras parece conduzir política distante da perspectiva de desenvolvimento apresentada 

originalmente no projeto do COMPERJ e da construção de novas refinarias no país. Em 

grande medida, a UPGN está mais associada a uma política de desenvolvimento da produção 

do pré-sal do que de investimento no setor de abastecimento e combate ao déficit de derivados 

de petróleo do país. As parcerias pretendidas com grandes grupos nacionais para a operação 

do COMPERJ também não se consumaram, se limitando alguns “grandes grupos nacionais” a 

disputar fatias da obra do COMPERJ, sem concluir interesse pela operação do complexo.  

Atualmente, podemos observar uma disputa de narrativa sobre o projeto do 

COMPERJ e seu insucesso. A grande mídia e uma oposição política consolidada durante o 

final do governo de Dilma Rousseff, em especial após os desdobramentos da fase ostensiva da 

operação Lava-jato, têm ressaltado os grandes esquemas de corrupção e malversação de 

recursos públicos que teriam prejudicado o desenvolvimento da obra do COMPERJ e o caixa 

da Petrobras, assim como uma irresponsável política de investimentos da companhia com a 
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construção das novas refinarias. Por outro lado, há um discurso conduzido por representantes 

do SINTRAMON e, em alguns aspectos acompanhados por entidades representantes de 

setores do capital diretamente envolvidos na obra do COMPERJ, que tem identificado 

algumas medidas tomadas em decorrência da operação Lava-jato, como a interrupção de 

pagamento dos contratos das obras e descredenciamento de empreiteiras envolvidas em 

denúncias, como prejudiciais ao desenvolvimento do projeto e origem de grande parte da crise 

experimentada no empreendimento.  Embora, conforme aqui exposto no capítulo 2, o projeto 

do COMPERJ tenha iniciado seus momentos de maiores indefinições e mesmo interrupção 

das obras durante os governos de Dilma Rousseff, também há uma narrativa em disputa 

colocada no debate político atual que procura caracterizar o esvaziamento do projeto do 

COMPERJ como resultado de uma política do novo governo de Michel Temer de 

enfraquecimento do papel da Petrobras como indutora do desenvolvimento nacional, em 

especial da indústria nacional. Nessa perspectiva, a perda da centralidade dos projetos de 

novas refinarias no país se somaria à outras medidas de desestímulo à indústria nacional, 

como a diminuição da política de conteúdo local. Tal visão foi amplamente difundida durante 

a “Caravana Lula pelo Rio”, sendo fala constante do coordenador geral da Federação Única 

dos Petroleiros (FUP), José Maria Rangel, em eventos sobre o COMPERJ ao longo de 2017. 

 

Neste estudo, nos concentramos basicamente sobre o que se projetou sobre o 

COMPERJ, os elementos de seu consenso, suas bases ideológicas ou os fundamentos extra 

econômicos do empreendimento. Há, ainda, valorosos estudos que analisaram o COMPERJ 

sob a perspectiva de seus potenciais impactos ou mesmo dos resultados sociais e econômicos 

iniciais de sua obra, trabalhos que buscamos citar ao longo desta dissertação em momentos 

oportunos. Porém, há, ainda, uma outra importante abordagem possível sobre o objeto do 

COMPERJ que demandaria estudo mais aprofundado. Nesse ponto falamos em uma possível 

análise sobre os resultados da não implementação do empreendimento. Hoje se faz necessário 

estudar o não COMPERJ, o que a frustração de suas expectativas produziu em sua região e 

em que afetou os personagens da história do COMPERJ. Mais do que uma discussão sobre os 

efeitos de um COMPERJ em operação, seus potenciais de desenvolvimento e as possíveis 

políticas compensatórias de suas falhas, hoje o observador social parece ter que lidar com as 

consequências da sua não implementação. Infelizmente, a discussão e descrição dos fatos 

decorrentes de um “não COMPERJ” não puderam ser conduzidas ao longo desta dissertação, 
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ficando aqui o reconhecimento dessa limitação de nossa pesquisa e o apontamento de rumos 

futuros que devem ser trabalhados em possível continuidade do estudo do tema.      
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ANEXO I 
 
Figura 1: Imagem aérea da implantação do COMPERJ. 
 

 
Fonte: Google Maps, 2018. 


