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RESUMO 

MONTEIRO, Antonio Luiz Ribeiro. A Refinaria Abreu e Lima em Suape: 
perspectivas para o desenvolvimento socioeconômico regional. 2011. Tese de 

Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Geografia). Doutorado em 

Geografia. Departamento de Ciências Geográficas - Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE. Recife, 2011. 

Este trabalho tem como propósito identificar e analisar as políticas e iniciativas 

deflagradas pelos diversos atores sociais com interesse sobre a Refinaria Abreu e 

Lima, ora em construção em Suape - tanto aqueles vinculados ao setor público quanto 

aqueles ligados ao setor privado - com vistas a caracterizar suas respostas frente às 

perspectivas que a presença desse empreendimento representa para as 

organizações individualmente consideradas, bem como o seu potencial em termos de 

desenvolvimento socioeconômico da região. Utilizaram-se como referencial teórico 

os estudos sobre a expansão da empresa capitalista assim como teses sobre 

desenvolvimento regional. Os procedimentos metodológicos envolveram uso extenso 

da análise documental, bem como entrevistas semi-estruturadas realizadas junto a 

representantes de empresas de diversos segmentos do setor secundário e de outras 

organizações de caráter econômico, político, social e acadêmico locais. A análise dos 

dados realizou-se através de leituras repetidas dos documentos coletados ou 

produzidos, em que se buscou localizar categorias recorrentes nos discursos dos 

diversos atores sociais. Concluiu-se que, apesar dos esforços da Petrobrás e de 

outros organismos institucionais envolvidos, o empresariado e a sociedade local ainda 

se encontram distanciados, longe de estabelecer uma sinergia positiva com o 

empreendimento. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento, Desenvolvimento regional, Refino de petróleo, 

Refinaria Abreu e Lima – RNEST, Cadeia de suprimentos. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to identify and analyze policies and initiatives used by various 

social actors with interest about the project now under construction - both 

those linked to public sector and those connected to the private sector - 

aiming to characterize their responses to the prospects that the presence of 

this new development represents for the organizations considered individually 

as well as its potential in terms of socioeconomic development for the 

region. The theoretical approach used involved studies on the expansion of 

capitalist enterprise as well as theories about regional development. The 

methodological procedures involved extensive use of documentary analysis and 

semi-structured interviews conducted with representatives of business 

organizations and other political, social and academic institutions. Data 

analysis was carried out through repeated readings of the documents 

collected or produced, in which we attempted to locate recurrent categories 

in the various social actors‟ discourses. We conclude that, despite the efforts 

of Petrobras and other institutional bodies involved, the local business 

community and society are still distant, far from establishing a positive 

synergy to the project. 

Keywords: Development, Regional development, Oil refining, Refinery Abreu E 

Lima - RNEST, Supply Chain, Purchasing industry. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

A presente tese tem como propósito identificar e analisar políticas e 

iniciativas deflagradas pelos diversos atores sociais com interesse sobre a 

Refinaria Abreu e Lima, cuja construção foi iniciada em Suape em 2007 - 

tanto aqueles vinculados ao setor público quanto aqueles ligados ao setor 

privado - com vistas a caracterizar suas respostas frente às perspectivas que 

a presença desse empreendimento representa para as organizações 

individualmente consideradas, bem como o seu potencial em termos de 

desenvolvimento socioeconômico da região de seu entorno. Considera-se que 

tais ações devem resultar num dado tipo de desenvolvimento, isto é, mais 

voltado para o mero crescimento econômico, ou para uma perspectiva de 

desenvolvimento social mais amplo.  

 

Tal evento se apresenta como a materialização de antigo projeto do 

Estado de Pernambuco –  a ideia de construir uma refinaria da Petrobras 
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em Pernambuco remonta aos anos iniciais da década de 50 1 - que 

mobilizou durante um longo período autoridades, empresários, 

intelectuais, em fim, a sociedade pernambucana.  

 

Trata-se de empreendimento que se encontra em processo de implantação pela 

PETROBRAS em parceria com a venezuelana PETRÓLEOS DE VENEZUELA SA 

- PDVSA, com investimentos estimados em, aproximadamente, doze bilhões de 

dólares2, o que deve implicar o surgimento de ampla gama de oportunidades 

para a revitalização socioeconômica do espaço em que ora se instala.  

 

De fato, o negócio petróleo e gás tem sido impulsionador de inúmeros setores 

- metalmecânica leve e pesada, têxtil, eletroeletrônica, automação, tecnologia 

da informação em geral, naval, transportes, energia, serviços em geral e 

                                                                 

1  (...) em 1954, o padre Lebret (...)  publicou o “Estudo sobre o desenvolvimento e a implantação 

de indústrias, interessando a Pernambuco e ao Nordeste”, no qual sugere a conveniência da 

implantação de uma refinaria de Petróleo bruto no porto de Recife. Ver Cunha, Paulo 

Gustavo de Araújo e Lucena, Vinicius de Lucena. Do Sonho à Realidade. Recife: Negócio 

Editora Ltda., 2006. (p. 04).  

2  Em comunicado divulgado em seu site, a Petrobras informa que: “Ao longo do período de 

2007 a 2009, no desenvolvimento da fase de projeto básico - Fase III, o grau de 

definição dos requisitos técnicos e de planejamento do projeto foi incrementado. A 
melhor definição do escopo técnico das unidades, o incremento do conhecimento das 

características do petróleo a ser processado, bem como a análise dos resultados das 
simulações de refino, permitiram o redimensionamento da capacidade de processamento e 

a identificação de alterações para otimizar o desempenho técnico e econômico da 
Refinaria.  Em conseqüência, a capacidade de processamento de petróleo foi elevada para 

230 mil barris por dia, as unidades de processamento foram adaptadas para atendimento 

aos novos requisitos de qualidade dos derivados,  o cronograma de implantação e o perfil  
dos investimentos foram atualizados. O início de operação foi projetado para 2011 e os 

investimentos estimados em US$ 12 bilhões com variação de -10% a + 20%. Acesso em 

30/09/2009. Disponível em: 

http://www2.petrobras.com.br/ri/port/Comunicados/verComunicados.asp?id=3939&ano=

2009. 

http://www2.petrobras.com.br/ri/port/Comunicados/verComunicados.asp?id=3939&ano=2009
http://www2.petrobras.com.br/ri/port/Comunicados/verComunicados.asp?id=3939&ano=2009
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especializados, etc.
3
 - que orbitam em torno dele, alem de propiciar a 

implantação e expansão da indústria petrquímica, impactando o 

desenvolvimento de municípios e estados onde a atividade de refino de 

petróleo se instala. 

 

Por outro lado, a ampla relação de bens e serviços que é são ou podem vir a ser 

fornecidos por micro e pequenas empresas nessa cadeia sinalizam a 

possibilidade de ampliação das oportunidades para os pequenos negócios. 

Trabalho elaborado pelo Grupo de Produção Integrada - GPI
4
 afirma “que esta 

indústria [petróleo e gás] demanda por uma diversificada e vasta quantidade 

de bens e serviços que são fornecidos por pequenas e microempresas”. 

(PELLEGRIN, 2004, p. 5) 

 

Percebe-se assim, que a indústria do Petróleo, no caso de Pernambuco 

integrante do chamado downstream – refino, distribuição e transporte - pode 

desempenhar um papel dinamizador da atividade econômica estadual, com 

grandes perspectivas de alavancagem da economia local e regional em função 

das repercussões que pode provocar sobre a base industrial e de serviços dos 

espaços em que se instala.  

                                                                 

3 Em item a ser apresentado mais adiante nesta tese, procura-se explicitar quais, dentre os 

setores produtivos referidos, foram tratados em pesquisa de campo. Tal seleção foi 

realizada em função da presença como integrante da estrutura industrial de Pernambuco e 

do potencial que representam como possíveis fornecedores para a refinaria ora em 

construção. 

4  O trabalho foi elaborado pelo Grupo de Produção Integrada – GPI do Instituto Alberto Luiz 

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia - COPPE & EE/UFRJ, em convênio 

com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/RJ e a Prefeitura de 

Macaé – RJ. 
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Na fase de construção – ora em andamento - serão gerados em média 10.000 

empregos diretos – devem atingir em torno de 20.000 trabalhadores 

empregados no auge da etapa de implantação do empreendimento - e, depois, 

na fase de operação, em torno de 1.500
5
. Para a fase atual – a construção - as 

necessidades em termos de equipamentos, serviços e obras de engenharia civil 

foram apresentadas pela Petrobrás, durante o Workshop de Mobilização da 

Indústria de Pernambuco, realizado em Recife
6
.  

 

Deve-se salientar que os impactos sobre a sociedade não se limitam a esses 

explicitados acima, uma vez que empreendimentos desse porte tendem a atrair 

diversos outros investimentos importantes.  

 

No entanto, não se deve esquecer que, desde uma perspectiva teórica, a 

chamada indústria do petróleo pode permanecer como mero "enclave" na 

região em que se localiza.  

 

O caso de Angola é ilustrativo: lá, as 

 

(...) multinacionais exploram o petróleo e levam consigo toda a 
base de suprimentos para não dependerem dos produtos e dos 

                                                                 

5 Informações obtidas em entrevista realizada com o Diretor de Abastecimento da Petrobras 

em setembro de 2009, Disponível em: www.caisdoporto.com/v2/listagem-materias-

detalhe.php?id=1&idMateria=226&idEdicao=15. Acesso em 14/10/2010, 22h45. 

6 Os dados referentes às necessidades a serem demandadas na construção da refinaria são 

apresentados no Anexo desta tese.  

http://www.caisdoporto.com/v2/listagem-materias-detalhe.php?id=1&idMateria=226&idEdicao=15
http://www.caisdoporto.com/v2/listagem-materias-detalhe.php?id=1&idMateria=226&idEdicao=15
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serviços locais. São relatados que não se compra nem água 
mineral no país. Sem compra, não há mercado, sem mercado não 
há investimento, sem investimento não há empresas 
competitivas, sem empresas competitivas a economia torna-se 
vulnerável, resultando graves consequências, principalmente, no 
campo social. (RIBEIRO NETO, 2004, p.4)  

 

Este aspecto é também salientado pela Professora Rosélia Piquet em seu 

trabalho sobre a região de Campos dos Goytacazes, embora não se refira 

propriamente à questão do refino de petróleo: 

 

A exploração de petróleo pode ser tão pouco benéfica para uma 
economia quanto qualquer produção extrativista, como 
borracha, minérios ou diamantes. Venezuela, Angola, Líbia e 
Iraque, por exemplo, são países que, apesar das riquíssimas 
reservas naturais, não conseguiram canalizar o dinheiro do 
petróleo para a criação de riqueza em outros setores da 
economia. (PIQUET, 2003, p.224) 

  

De outra parte, no caso brasileiro, a análise da evolução do PIB de municípios 

que abrigam parcelas da indústria do petróleo coloca em evidência o potencial 

de expansão econômica que esta atividade possui. Os dados publicados pelo 

IBGE ilustram este aspecto: 

 

O Município de Campos dos Goytacazes, que em 1999 ocupava a 
27ª posição, correspondendo a 0,44% do PIB, vem ganhando 
participação. Em 2000, ele passou a ocupar a 17ª posição, 
correspondendo a 0,70% do PIB, posição esta mantida em 2001; 
em 2002, passou a ocupar a 6ª posição, correspondendo a 
1,05% do PIB; e permanecendo, em 2003, na 6ª posição com 
1,08% de participação no PIB do País. A participação relativa 
deste município vem aumentando ao longo da série, sendo a 
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indústria extrativa, especificamente o setor de extração do 
petróleo, o principal responsável. (IBGE, 2005, p.15) 

 

Este comportamento também pode ser identificado no Município de Duque de 

Caxias, como mostra a pesquisa do IBGE: 

 

(...) principal pólo de produção de derivados de petróleo do 
estado, onde está localizada a terceira maior refinaria em 
capacidade instalada de produção de barris no país e que tem 
como principal produto os derivados de petróleo, também foi 
beneficiado pela alta no preço do barril de petróleo em 2003. 
Este município mantém a 9ª colocação no País e sua participação 
está em torno de 1% em 2002 e 2003. (IBGE, 2005, p.15) 

 

No entanto, a par destas perspectivas de expansão econômica propiciada pelo 

crescimento do complexo industrial petrolífero, no campo das conquistas 

sociais o quadro que se apresenta não se afigura promissor.  

 

Os dados sobre Produto Interno Bruto Municipal publicados pelo IBGE, 

confrontados com os números apresentados no Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil corroboram as afirmações acima. Campos dos Goytacazes, 

por exemplo, tem o segundo PIB do interior do Brasil, perdendo apenas para 

São José dos Campos, mas sua posição no Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH - está longe de refletir essa riqueza: mais de 1,8 mil cidades brasileiras 

apresentam melhores resultados
7
.  

                                                                 

7 O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil indica para a cidade de Campos dos 

Goytacazes a posição de número 1577 em 1991 e de 1808 em 2000, dentre os municípios 

brasileiros. 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

16 

 

Percebe-se, portanto, que a presença da indústria do petróleo tem produzido 

aumento expressivo da riqueza nos espaços onde se instala, mas, ao mesmo 

tempo, revela-se insuficiente para reverter o grande passivo social que 

caracteriza a evolução socioeconômica da sociedade brasileira. Neste sentido, 

observe-se o que constata pesquisa elaborada por Denise Cunha Tavares Terra 

a partir de dados do município de Campos dos Goytacazes:  

 

O (...) grupo social menos privilegiado enfrenta barreiras 
naturais para se inserir no mercado de trabalho da economia do 
petróleo e também não se beneficia com a renda indireta que 
poderia ser gerada pela localização de obras e equipamentos 
coletivos em suas áreas residenciais. Tal constatação contribui 
para o aumento das desigualdades sócio-espaciais existentes na 
cidade. (TERRA, 2006, p. 6) 

 

As considerações tecidas acima evidenciam que a instalação da Refinaria 

Abreu e Lima em Suape produzirá repercussões expressivas sobre aquele 

local; mais do que isso se pode esperar que tais repercussões tendam a se 

caracterizar por seus efeitos negativos dadas as condições objetivas que o 

referido espaço apresenta – trata-se de espaços com reduzidos níveis de 

desenvolvimento econômico e social - com reflexos sobre os processos 

produtivos locais e sobre sua distribuição na região.  

 

Diante de tais perspectivas – e aqui se declara o objetivo geral desta tese - 

afigura-se como relevante, identificar e analisar políticas e iniciativas deflagradas 

pelos diversos atores sociais com interesse sobre a Refinaria Abreu e Lima, ora em 
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construção em Suape - tanto aqueles vinculados ao setor público quanto aqueles 

ligados ao setor privado - com vistas a caracterizar suas respostas frente às 

perspectivas que a presença da refinaria representa para as organizações 

individualmente consideradas, bem como o seu potencial em termos de 

desenvolvimento socioeconômico para a região de seu entorno.  

 

Saliente-se que se tem por espaço de referência os municípios pernambucanos 

situados na área de influência direta da refinaria – área que, desde a 

perspectiva adotada neste trabalho, engloba os seguintes municípios
8
: Cabo de 

Santo Agostinho e Ipojuca, pois se apresentam, conjuntamente, como sede do 

Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Suape); Recife por 

se constituir no polo terciário principal da região; Jaboatão dos Guararapes e 

Escada, de um lado por sua proximidade ao Complexo de Suape, sendo que o 

primeiro se destaca por seu potencial como polo industrial e de serviços, 

enquanto que o segundo se apresenta como espaço com áreas disponíveis para 

ocupação, viabilizando a interiorização do crescimento propiciado pela 

expansão de Suape. 

 

Utilizaram-se como referencial teórico os estudos sobre a expansão da 

empresa capitalista assim como teses sobre desenvolvimento regional.  

 

 
                                                                 

8 Vale lembrar que recentemente o Governo do Estado solicitou à Agência CONDEPE/FIDEM 

a realização de estudos com vista a analisar viabilidade de ampliar o chamado Território 

Estratégico de Suape, que em sua formação original serviu de referência para a definição 

da área objeto de estudo desta tese, incluindo os municípios de Rio Formoso, Sirinhaém e 

Ribeirão. 
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Os procedimentos metodológicos desta pesquisa estão fundamentados, por um 

lado, na coleta de dados e informações a partir de fontes bibliográficas, 

portanto, na compilação e análise documental e de dados secundários e, por 

outro lado, em pesquisa de campo, englobando dois públicos distintos, com 

vistas a captar as ações que deflagraram com vistas a explicitar seus 

interesses em relação à refinaria de Suape. O primeiro constituído por 

empresas de diversos segmentos industriais, basicamente aqueles com 

potencial para atuarem como fornecedores para o empreendimento em 

construção; o segundo por organismos selecionados, vinculados aos grupos de 

interesse da sociedade local, públicos e privados, com o objetivo de identificar 

e analisar as ações desenvolvidas por tais atores sociais em função da 

presença da refinaria em Suape. 

 

Quanto à pesquisa de campo, os procedimentos adotados foram os seguintes.  

Em primeiro lugar procurou-se identificar os produtores presentes no espaço 

de abrangência deste trabalho e com potencial para atuar como fornecedor 

para o empreendimento. Tais produtores representam o conjunto de empresas 

a partir do qual foi realizada a primeira etapa da pesquisa de campo. Nesta 

fase procurou-se entrevistar diretores e técnicos responsáveis com atuação 

direta sobre a produção das respectivas empresas. Adotou-se, como 

instrumento, a entrevista semi-estruturada, desenvolvida a partir de roteiro 

previamente elaborado
9
. 

                                                                 

9 O APÊNDICE B apresenta o roteiro com os principais tópicos incluídos no instrumento 

utilizado nas entrevistas realizadas junto a diretores, gerentes e supervisores das 

empresas incluídas na pesquisa de campo.  
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As organizações, para a segunda etapa da pesquisa de campo, foram: a 

Federação das Indústrias de Pernambuco – FIEPE; organismos vinculados ao 

executivo estadual com atuação nas áreas de planejamento e desenvolvimento 

econômico; centros de ensino e pesquisa vinculados a duas das universidades 

públicas presentes no Estado de Pernambuco – a Universidade de Pernambuco 

– UPE – e a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – através de 

programas e projetos selecionados em função de suas ligações com o objeto de 

estudo desta tese; o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE, dado o seu trabalho junto aos microempresários locais, 

em particular, sua atuação no Projeto Petróleo e Gás desenvolvido em parceria 

com a Petrobras; e por fim, órgãos do poder executivo das Prefeituras dos 

municípios da área de influência da Refinaria Abreu e Lima.  

 

Tais organizações foram pesquisadas através de representantes que foram 

identificados em função de suas ligações com as questões referentes à 

presença da Refinaria Abreu e Lima em SUAPE, utilizando-se, também aqui, a 

estratégia da entrevista semi-estruturada com base em roteiro pré-

elaborado
10

.  

 

Para Marconi & Lakatos 

 

                                                                 

10 O APÊNDICE C - item APÊNDICES deste documento - apresenta o roteiro com os principais 

tópicos incluídos no instrumento utilizado nas entrevistas realizadas junto gestores  
gerentes, técnicos e professores das organizações pesquisadas. O APÊNDICE D contém o 

roteiro elaborado para as entrevistas com gestores dos municípios da área de influência 

direta da Refinaria Abreu e Lima. 
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“(...) a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi 
dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de 
um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 
conclusões inovadoras.” (MARCONI, & LAKATOS, 1990, p.66) 

 

Este é o intuito desta pesquisa, ou seja, procura-se desvendar através 

daquelas fontes bibliográficas e do trabalho de campo, os indícios e 

informações que possibilitem reconstruir a trama central que o problema de 

pesquisa suscita, isto é, aquela que se verifica entre o processo de implantação 

e construção da Refinaria Abreu e Lima em Suape e os diversos atores sociais, 

públicos e privados, com interesses no empreendimento e nos resultados que 

pode propiciar em termos desenvolvimento para Pernambuco em particular, 

mas também para a região Nordeste como um todo.. 

 

A seguir são explicitados os principais elementos que compõem os capítulos 

deste trabalho. Foram construídos cinco capítulos além desta introdução.  

 

Os capítulos primeiro e segundo fundam-se em análise de dados secundários e de 

fontes bibliográficas: 

 

 O capítulo primeiro foi elaborado com base em análise de fontes 

bibliográficas, identificadas tendo por referência estudos sobre o 

processo de desenvolvimento e seus reflexos sobre a questão social e 

sobre o reordenamento espacial das atividades econômicas. Seu objeto 

encontra-se na construção do marco teórico da tese, buscando explicitar os 
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principais referenciais que se constituirão em suporte e auxilio para a 

compreensão de seu tema central; 

 

 O segundo trabalha questões referentes a aspectos do processo industrial 

do refino de petróleo, às especificidades que marcam o referido 

empreendimento e, também, às ações adotadas pela Petrobras, enquanto 

responsável pela construção da refinaria, em suas relações com seus 

fornecedores, notadamente, no que diz respeito à participação de atores 

locais na implantação e execução do empreendimento.   

 

Os capítulos terceiro e quarto foram elaborados a partir de pesquisa de 

campo:  

 

 O capítulo três procurou especular sobre o potencial das indústrias dos 

municípios pernambucanos pertencentes à área de influência direta do 

referido empreendimento, para atuar como fornecedores para a Refinaria;  

 

 O capítulo quatro teve por foco investigar a atuação de organismos 

selecionados, vinculados aos grupos de interesses da sociedade local, 

públicos e privados, com o objetivo de identificar e analisar as ações 

desenvolvidas por tais atores sociais em função da presença da refinaria 

em Suape.  
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O capítulo final, o quinto, procura elencar as conclusões que o trabalho 

desenvolvido produziu e, também, explicitar os desafios que o empreendimento 

sob análise coloca para a sociedade pernambucana como um todo, buscando 

identificar responsabilidades dos atores públicas e privados, e também 

prováveis repercussões de suas ações - ou da falta delas.  

 

Concluindo esta introdução é importante reafirmar a questão central que 

serviu de referência para a construção desta tese. Trata-se, em última 

instância de refletir sobre as possibilidades e limites que a presença da 

refinaria da Petrobras em Suape representa no sentido de promover o 

potencial econômico regional.  

 

Adota-se por hipótese que a simples presença da refinaria em Suape não se 

constitui em garantia de desenvolvimento para os espaços sob sua influência. 

Ao contrário, é necessário atentar para o fato de que os efeitos potenciais 

sobre tais espaços terão maiores perspectivas de alcançar resultados 

positivos, isto é, propiciar a deflagração de um processo de desenvolvimento 

socioeconômico com possibilidades de continuidade no tempo, na medida em 

que os grupos de interesse - englobando as instituições de governo, como 

prefeituras e secretarias municipais e estaduais, as instituições de ensino e 

pesquisa e organismos de apoio em geral, a exemplo do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE, os empresários e suas 

entidades de classe, no caso, a Federação das Indústrias do Estado de 

Pernambuco - FIEPE - conseguirem deflagrar um conjunto de políticas públicas 
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e privadas que se constituam em diretrizes coordenadas e articuladas para 

atuação dos diversos atores sociais de modo que suas ações se apresentem 

como práticas compensatórias que atenuem os efeitos negativos e ao mesmo 

tempo potencializem aqueles com repercussões positivas que devem ser 

creditados ao empreendimento sob análise.  

 

Naturalmente, não se deve esquecer que as especificidades dos ambientes 

socioeconômicos dos países em desenvolvimento afiguram-se, em princípio, 

insuficientes para o surgimento de novos empreendimentos e, também, para a 

atração de novas empresas, de modo sustentável. Nas palavras de Fabiana 

Santos: 

 

(a) as capacitações „inovativas‟ são, via de regra, inferiores às 
dos países desenvolvidos; (b) o ambiente organizacional é 
aberto e passivo, onde as funções estratégicas primordiais são 
realizadas externamente ao sistema, prevalecendo, localmente, 
uma mentalidade quase exclusivamente produtiva; (c) o 
ambiente institucional (e macroeconômico) é mais volátil e 
permeado por constrangimentos estruturais; e (d) o entorno 
destes sistemas é basicamente de subsistência, (...), baixo nível 
de renda per capita, baixos níveis educacionais, reduzida 
complementaridade produtiva e de serviços com o polo urbano e 
frágil imersão social. (SANTOS et alii 2002, p. 149) 

 

 

 

 

 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

24 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  

AS ABORDAGENS SOBRE O DESENVOLVIMENTO: O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

O propósito deste capítulo encontra-se na definição do marco teórico da tese, 

buscando-se explicitar os principais referenciais que se apresentam como 

suporte e auxílio para a compreensão de seu tema central, qual seja identificar 

e analisar políticas e iniciativas deflagradas pelos diversos atores sociais com 

interesse sobre a Refinaria Abreu e Lima, ora em construção em Suape - tanto 

aqueles vinculados ao setor público quanto aqueles ligados ao setor privado - com 

vistas a caracterizar suas respostas frente às perspectivas que a presença desse 

empreendimento representa para as organizações desde uma perspectiva individual, 

bem como o seu potencial em termos de desenvolvimento socioeconômico da região 

de seu entorno. 

 

Considera-se que os efeitos destas ações podem se materializar no processo 

de desenvolvimento do espaço objeto de trabalho, isto é, os municípios 

pernambucanos situados na área de influência direta do referido 
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empreendimento, a saber: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo 

Agostinho, Ipojuca e Escada. Trata-se, portanto, de examinar, a natureza, as 

possibilidades e os limites de tais perspectivas de desenvolvimento. Nesse 

sentido, parte-se da percepção de que o objeto desta tese deve ser 

trabalhado tendo por referência enfoques específicos da teoria do 

desenvolvimento, com ênfase sobre a questão regional. 

 

Inicialmente são apresentadas reflexões em torno do conceito de 

desenvolvimento, incluindo, naturalmente, a questão do desenvolvimento 

regional, isto é, procurando-se inserir na discussão a dimensão espacial – 

explicitando, como parte fundamental, uma caracterização de território - uma 

vez que se trata de refletir sobre como se materializam na área objeto de 

estudo os efeitos da implantação da refinaria. 

  

A partir daí são incorporadas considerações sobre os elementos constitutivos 

da Teoria da Base de Exportações, ressaltando suas vinculações com o objeto 

de estudo desta tese. Em seguida buscou-se trabalhar os rebatimentos 

territoriais do desenvolvimento, isto é, os efeitos do desenvolvimento em 

termos de mudanças na organização dos territórios municipais. Tal perspectiva 

identifica como determinante para o processo de desenvolvimento, não apenas 

os aspectos referentes ao sistema produtivo e sua estrutura, mas também o 

aparato institucional, ou seja, as normas, regras, mecanismos de regulação e 

instâncias políticas e sociais que se apresentam como base do funcionamento 

efetivo da sociedade.  
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Procurou-se, tambem, incorporar reflexões sobre o papel do Estado na 

deflagração de processos de desenvolvimento - em particular, os aspectos 

referentes às políticas industriais, com destaque para a utilização do poder de 

compra dos governos central, estadual e municipais, de suas autarquias e 

empresas. Este ponto é fundamental na medida em que se volta para explicitar 

os fundamentos teóricos que explicam as ações deflagradas pelo governo 

brasileiro na retomada da prática do uso do poder de compra como 

instrumento de política industrial, adotando o mecanismo do „conteúdo local 

mínimo‟ enquanto estratégia de incentivo aos produtores do espaço onde se 

instala a refinaria. 

 

 

1.1 O conceito de desenvolvimento: a questão do desenvolvimento regional  

 

 

Conforme se procurou evidenciar anteriormente, a preocupação em atentar 

para as ações de diversos agentes socioeconômicos frente à implantação da 

refinaria em Pernambuco tem por objetivo compreender o tipo de 

desenvolvimento econômico e social que tais ações e políticas pretendem e 

indicam. Dessa forma, a discussão do que se entende por desenvolvimento faz-

se necessária neste momento. 

 

Um primeiro aspecto a ser considerado diz respeito ao uso indiscriminado do 

termo desenvolvimento, em geral, sem os cuidados em privilegiar a clareza e 
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precisão necessários à compreensão do significado do termo utilizado, isto é, 

distante dos parâmetros necessariamente identificados ao conceito em foco.  

Neste sentido, termos como progresso, crescimento, industrialização, 

transformação e modernização têm sido usados frequentemente como 

sinônimos de desenvolvimento, resultando em uma tendência para a construção 

de um contexto pouco definido, impreciso e ambíguo com diversas 

possibilidades de interpretação. 

 

Seja o desenvolvimento adjetivado como integrado, holístico, 
participativo, sustentável, globalizado, ou o que quer que seja. 
(...) a mudança para melhor, o desenvolvimento depende de uma 
complexa, demorada e contínua interação e sinergia entre 
fatores econômicos, políticos, sociais e culturais para 
acontecer. (BROSE, 2000, p.10. Apud MARIN FILHO 2005, 

p.1) 

 

Esta controvérsia sobre o conceito de desenvolvimento marcou profundamente 

a literatura econômica, particularmente, no período do pós-guerra até os anos 

oitenta, quando a preocupação com a questão do desenvolvimento perde 

presença nas áreas vinculadas ao planejamento estatal, pois a crise econômica11 

desloca o debate para questões de curto prazo. Entretanto, vale lembrar, 

internacionalmente e no espaço acadêmico, inclusive no Brasil, o tema 

desenvolvimento permanece aceso, tanto que é nesta fase que se amplia a 

discussão sobre a sustentabilidade ambiental do desenvolvimento e o debate 

sobre “desenvolvimento humano” ganha força. Assim, considera-se oportuno 

                                                                 

11 Crise fiscal e financeira do Estado: a crise da dívida do início dos anos oitenta, que tem sua 

origem nos sucessivos choques do petróleo dos anos setenta e principalmente na brutal  

elevação dos juros produzida pela política de ajustes deflagrada pelo governo americano.  
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incluir nestas reflexões sobre o conceito de desenvolvimento as construções 

de alguns autores explicitando suas reflexões sobre os dois conceitos.   

 

Economistas estruturalistas - ligados à CEPAL - assim explicitam a diferença 

entre desenvolvimento e crescimento: enquanto este é entendido como um 

processo de mudança „quantitativa‟ de uma determinada estrutura, 

desenvolvimento é interpretado como um processo de mudança „qualitativa‟ de 

uma estrutura econômica e social (SCATOLIN, 1989). Significa dizer que o 

desenvolvimento econômico requer um ritmo de crescimento econômico 

contínuo e superior ao crescimento da população, associado a mudanças 

estruturais na sociedade e melhoria nos indicadores de qualidade de vida. 

 

Na perspectiva formulada pela CEPAL  

 

(...) para a diminuição das disparidades entre os países centrais 
e os periféricos, o caminho a ser seguido era o da 
industrialização (tomada como sinônimo de progresso) destes 
últimos nos moldes dos primeiros. Desenvolvimento, 
industrialização e planejamento são os três aspectos de 
destaque no pensamento econômico latino-americano e também 
inseparáveis, conforme observa Figueiredo (1990): a 
industrialização como paradigma de desenvolvimento econômico 
e o planejamento econômico como instrumento racional de ação 
do Estado. (PEDREIRA, 2008, p. 7) 

 

Pode-se dizer que desde esta perspectiva o desenvolvimento deve ser 

encarado como um processo complexo de mudanças de diversas ordens, isto é, 

econômica, política e social. Neste sentido, o que se está afirmando é que o 
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desenvolvimento nada mais é que o crescimento – incrementos positivos no 

produto e na renda – transformado para satisfazer as mais diversificadas 

necessidades do ser humano, tais como: saúde, educação, habitação, 

transporte, alimentação, lazer, dentre outras e, também, preocupando-se com 

a questão da inclusão social; é dizer, buscando criar e preservar instrumentos 

que viabilizem a distribuição do produto social entre os diversos grupos que 

integram a sociedade. (OLIVEIRA, 2002) 

 

A definição formulada por SANDRONI (1994) considera desenvolvimento 

econômico como crescimento econômico (incrementos positivos no produto) 

acompanhado por melhorias do nível de vida dos cidadãos e por alterações 

estruturais na economia. Na percepção desse autor, o desenvolvimento está 

associado a características de cada país ou região, isto é, está relacionado à 

história, à posição e extensão geográficas, às condições demográficas, à 

cultura e aos recursos naturais que possuem. 

 

Percebe-se, portanto, que o crescimento econômico apresenta-se como uma 

das dimensões necessárias ao desenvolvimento; este, no entanto, não se esgota 

naquele, ou seja, o crescimento é essencial para que se tenha desenvolvimento, 

mas não é suficiente. Mais do que isso, é importante salientar que um 

crescimento em que se façam presentes preocupações com seus impactos 

ambientais negativos e com as questões relativas à inclusão social, é essencial 

em um processo de desenvolvimento (OLIVEIRA, 2006) 
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Este ponto é salientado em palestra proferida pelo professor Arturo Guillén, 

no Seminário Internacional “A atualidade do pensamento de Celso Furtado 

sobre o desenvolvimento”: 

 

La acumulación y el progreso técnico son parte integrante del 
desarrollo desde el momento em que el crecimiento es su base 
material. Pero el crecimiento es solamente um prerrequisito 
del desarrollo, no el desarrollo em si. (GUILLÉN, 2006, p. 
122). (negrito do autor desta tese) 

 

No caso brasileiro, em particular, o crescimento econômico se constituiu, por 

um longo período, em prioridade dos dirigentes nacionais, prevalecendo a 

concepção de desenvolvimento e crescimento econômico como sinônimos, uma 

vez que, na visão desses dirigentes a expansão econômica gera efeitos 

benéficos para todas as camadas da população, no mínimo, através do que se 

denomina de efeito „vazamento‟ do crescimento. Os resultados alcançados 

mostram que, ao contrário, parece haver clara associação entre a distribuição 

inicial de ativos e de rendas e a natureza e a amplitude do crescimento 

subsequente, isto é, quanto maior a desigualdade inicial, menores os ganhos 

para os pobres com o crescimento econômico. (MALUF, 2000) 

 

Na verdade, pode-se dizer, o modo como se organizam socialmente as 

atividades produtivas, isto é, o padrão herdado de desenvolvimento econômico, 

a estrutura de propriedade dos ativos produtivos, a forma como se organiza a 

produção e as relações sociais que engendra já trazem embutida a apropriação 
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da renda que resultará da ampliação destas atividades promovidas pelo 

crescimento econômico. 

 

No plano do desenvolvimento regional a percepção, fundada nos pressupostos 

da teoria econômica neoclássica, era a de ocorrência de ritmos diferenciados 

de expansão, não uma questão que merecesse atenção de teóricos e gestores 

públicos, isto é, considerava-se possível existirem áreas de intenso 

crescimento da produção ao lado de espaços marcados pela estagnação 

econômica. No entanto, percebia-se tal situação como transitória, uma vez que 

a alocação ótima dos recursos produtivos era determinada pela perfeita 

mobilidade de tais fatores de produção e, também dos bens, serviços e 

pessoas; a presença eventual de desigualdades nos custos de produção, nos 

salários e nos preços levaria ao deslocamento instantâneo de tais fatores, em 

resposta a ganhos marginais, restaurando o equilíbrio em todas as regiões. 

(SOUZA, 1981) 

 

A teoria neoclássica trabalha a questão do desenvolvimento regional a partir 

da noção da livre ação econômica dos agentes independentes. Esta teoria 

econômica se desdobra sobre a lógica da especialização dos espaços e da 

integração entre estes, tendo como suporte a teoria clássica do comércio 

internacional, isto é, a percepção de que é pela especialização de cada espaço 

nas atividades para as quais ele é mais bem dotado que será alcançado o 

resultado ótimo, possibilitando o desenvolvimento.  
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A esta noção vinculam-se duas outras formulações: a que afirma que cada 

espaço é responsável pelo seu nível de desenvolvimento
12

, e aquela que defende 

a convergência dos níveis de desenvolvimento regional e que acredita que os 

hiatos inter-regionais devem ser tratados como transitórios - refletem apenas 

a lentidão dos processos de ajustamento -, uma vez que a plena mobilidade de 

bens e de fatores exerce o papel principal quanto à garantia de obtenção do 

equilíbrio e do ótimo e, portanto, torna a perspectiva de convergência dos 

níveis de desenvolvimento uma realidade. 

 

Esta convergência na distribuição da renda, como resultado do 
crescimento econômico, tem como corolário teórico a idéia de 
que se torna desnecessária a intervenção direta do Estado 
como promotor de políticas públicas de desenvolvimento em 
regiões relativamente deprimidas. (LIMA, 2006, p. 69) 

 

É interessante observar que a dimensão espacial está totalmente ausente na 

versão proposta pela teoria neoclássica; a explicação para isto é apresentada 

por Nali de Jesus de Souza: 

 

As hipóteses marginalistas não são aplicáveis à dimensão 
espacial por que pressupõem continuidades. O território não 
possui, entretanto, elementos distribuídos de maneira 
uniforme; a heterogeneidade e a descontinuidade constituem a 
regra mais frequente. Constituem prova disso os centros 
nodais, a ausência de vias de transportes em todas as direções 
e a existência de concentração demográfica e industrial. 
(SOUZA, 1981, p. 2) 

                                                                 

12 Um exemplo desta percepção encontra-se na formulação de W. Rostow sobre as etapas do 

desenvolvimento. 
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O flagrante descompasso entre a formulação de base neoclássica e a realidade 

observada, que se apresenta marcada pela permanência e, mesmo, pela 

ampliação dos níveis de desigualdade regionais, deixa brechas que levam ao 

surgimento de explicações alternativas sobre as causas das diferenças entre 

os níveis inter-regionais de desenvolvimento. Nas palavras de Antônio Ernani 

Martins Lima  

  

Em contraposição a esta visão teórica neoclássica e em 
decorrência de um quadro econômico capitalista com clara 
manifestação de divergência inter-regional dos padrões de 
desenvolvimento, formou-se uma tradição alternativa de 
investigação sobre as fontes das desigualdades regionais, 
embasada na idéia de divergência e hierarquia dos espaços, 
afirmando que é a própria natureza das relações entre estes 
espaços que cria os hiatos de desenvolvimento (...) (LIMA, 

2006, p. 69) 

 

Dentre as teorias vinculadas à idéia de divergência e hierarquia dos espaços 

são incluídas:  

 

 A teoria da base de exportações (mais tarde base econômica), centrada 

no papel das exportações como fonte do desenvolvimento das regiões;  

 

 A teoria dos polos de crescimento, que foca no poder dominante de 

grandes unidades de produção para teorizar sobre possíveis 

transbordamentos espaciais de indústrias tidas como “motrizes”;  
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 As teorias do desenvolvimento desigual (como as teorias da causalidade 

circular e cumulativa – Gunnar Myrdal - e de centro-periferia – Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL); e 

 

 As teorias do desenvolvimento endógeno, incorporando os avanços 

produzidos pela perspectiva institucionalista/territorial e influenciada pelas 

transformações associadas ao avanço da globalização e da reestruturação 

produtiva promovida por importantes mudanças tecnológicas em curso. 

 

Nesta tese foram trabalhadas como instrumentos auxiliares na compreensão de 

seu objeto de estudo as teorias da base de exportações e do desenvolvimento 

endógeno incorporando a perspectiva institucionalista, as quais são descritas 

adiante. Antes, no entanto, faz-se necessário refletir aqui sobre o significado do 

termo território, uma vez que, como indicado acima, a questão do desenvolvimento 

regional implica em considerar como as relações sociais e de produção se inscrevem 

nos diversos espaços que compõem o território da nação.  

 

 

1.2 O conceito de território  

 

 

É interessante iniciar esta reflexão sobre a concepção de território com uma 

afirmação de Edgard Moncayo Jiménez, que considera, como uma das 
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características marcantes dos anos do final do século XX, a retomada da 

dimensão espacial como elemento fundamental da economia e da política, tanto 

na escala nacional quanto mundial. 

 

Cuando a la par con "el fin de la historia" se llegó a anunciar el 
"fin de la geografía”, para significar que la globalización estaba 

tornando irrelevantes las distancias, el hecho es que muy por el 
contrario, las variables espaciales en lo que tienen que ver con 
la localización de la producción, los flujos de comercio y los 
aspectos socio-políticos del desarrollo, son cada vez más 
determinantes. (JIMÉNEZ, 2001, p. 9) 

 

Como um primeira aproximação, endende-se por território um ambiente físico, 

ou seja, um espaço geograficamente definido, no qual operam uma comunidade 

ou várias comunidades de indivíduos.  

 

Significa dizer que no interior de um território inscrevem-se um conjunto de 

relações sociais que implicam a existência de uma organização social 

caracterizada por possuir uma série de instituições que dirigem seu 

funcionamento. No interior desta estrutura social, é desenvolvido um conjunto 

de atividades de produção e intercâmbio. Tais atividades não são 

independentes do ambiente social que rege o funcionamento do território. Pelo 

contrário, a construção destas relações constitui-se como um aspecto daquela 

ordem social, que tem origem em relações sociais definidas como resultante do 

equilíbrio de forças existente entre os diversos grupos sociais que convivem 

em determinado espaço. (HUELVA, 2001) 
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El espacio tendría entonces una relación de anterioridad con 
respecto al territorio, se caracterizaría por su valor de uso y 
podría representarse como un „campo de posibles‟, como nuestra 
„prisión originaria‟. Correlativamente, el territorio sería el 
resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante 
la representación y el trabajo, una „producción‟ a partir del 
espacio inscrita en el campo del poder, por las relaciones que 
pone en juego, y en cuanto tal se caracterizaría por su „valor de 
cambio‟ y podría representarse metafóricamente como la 
„prisión que nos hemos fabricado para nosotros mismos‟. En 
resumen, serían tres los ingredientes primordiales de todo 
territorio: un espacio, el poder y la frontera. (GIMÉNEZ, 2000, 
p.91. Apud, CUERVO, 2006, p. 25) 

 

É importante salientar que as relações socioeconômicas são vivenciadas por 

indivíduos concretos que atuam e se posicionam não em função de um conjunto 

de leis abstratas, mas sim, como decorrência de múltiplas influências. Da 

configuração dos mesmos se observa o nascimento de uma série de grupos 

sociais sobre a base da “criação de um conjunto de sujeitos” que se 

reconhecem como atitudes, hábitos e comportamentos comuns.  

 

O que se afirma acima é o resultado de um processo de evolução histórica. As 

relações sociais definidoras das relações de poder entre os diferentes grupos 

sociais são o resultado de um processo histórico. Portanto, indiretamente, a 

forma em que o mercado se encontra instituído, assim como os hábitos e 

instituições que condicionam a atuação dos indivíduos também. Dito em outros 

termos, o território é o produto da sedimentação histórica de um conjunto de 

relações sociais. (HUELVA, 2001) 
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Ou seja, nas palavras Ricardo Abramovay  

 

Territórios não são, simplesmente, um conjunto neutro de 
fatores naturais e de dotações humanas capazes de determinar 
as opções de localização das empresas e dos trabalhadores: 
eles se constituem por laços informais, por modalidades não 
mercantis de interação construídas ao longo do tempo e que 
moldam uma certa personalidade e, portanto, uma das fontes da 
própria identidade dos indivíduos e dos grupos sociais. 
(ABRAMOVAY, 2003a. Apud BEDUSCHI FILHO & 
ABRAMOVAY, 2004, p. 38) 

 

 

1.3 Teorias do desenvolvimento regional: a base de exportações e a 

perspectiva institucionalista 

 

 

Algumas formulações sobre desenvolvimento regional privilegiam a perspectiva 

que atribui um caráter exógeno ao elemento deflagrador do processo, isto é, 

associam o desenvolvimento socioeconômico a um agente externo à localidade 

que, por encadeamentos sucessivos, apresenta-se capaz de viabilizar a 

expansão da renda e do emprego regionais.   

 

A teoria da base exportações ou base econômica foi formulada inicialmente 

como um instrumento para a análise dos reflexos de acréscimos exógenos e 

autônomos da procura sobre o nível de atividade econômica de uma região. A 

idéia central tem origem na percepção de que as economias regionais são 
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abertas, ou seja, não existem barreiras á circulação de capitais, mercadorias e 

pessoas e, portanto, a demanda externa dos produtos de uma região terá 

importância fundamental em seu crescimento. Esta perspectiva teórica 

 

(...) associa o nível de produção e de emprego de determinada 
região às suas atividades exportadoras – também ditas básicas 
-, que, por sua vez, dependem da procura externa e das 
vantagens comparativas da região – variáveis que o modelo 
considera “exógenas” (a região não pode influenciar). Nota-se a 
definição de uma linha delimitadora entre as indústrias de base 
(atividades básicas) que permitem à região “ganhar a vida” e as 
atividades de suporte (atividades não básicas) que derivam da 
presença das atividades de base. (SOUZA, 1999, p. 355) 

 

O modelo realça, portanto, o papel de fatores exógenos e relacionados com o 

lado da procura na explicação do crescimento regional. Assim, e em última 

análise, a taxa de crescimento do produto regional é determinada p ela taxa de 

crescimento das exportações da região. (SCAZUFCA, 2004) 

 

Ou seja, tem-se o setor exportador, dito básico ou exógeno, que compreende o 

conjunto de atividades produtoras de bens e serviços que se destinam a 

satisfazer necessidades externas à região, constituindo o motor do 

crescimento da região. O setor não básico, local ou endógeno, agrega as 

atividades cuja função é produzir bens e serviços destinados a satisfazer a 

procura interna da região, designadamente a da população que reside na região 

e a de atividades complementares do setor exportador, isto é, os segmentos 

que atuam como fornecedores para as atividades básicas 
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A expansão das atividades básicas de determinada região deve produzir 

reflexos sobre as demais atividades, isto é, o aumento da renda e do emprego 

do setor exportador impacta, de forma positiva (ou negativa, no caso em que 

aquelas atividades ditas motoras entrem em declínio) sobre as atividades do 

segmento não básico através do mecanismo multiplicador das exportações.  

 

Esta teoria (...) sustenta que “o sucesso da base de exportações 
foi o fator determinante da taxa de crescimento das regiões” e 
finalmente conclui, “a importância da base de exportação é o 
resultado de seu papel básico na determinação do nível de 
renda absoluto de uma região, e consequentemente na 
quantidade das atividades locais, secundárias, e terciárias que 
se desenvolverão”. (LEMOS, 1988, p. 431. Apud, BENITEZ, 

2003, p. 15) 

 

No caso desta tese, a Refinaria Abreu e Lima, apresenta-se como o elemento 

que se instala na região vindo do exterior e que passa a produzir efeitos sobre 

esse espaço, tanto através de sua ação exportadora - sua presença na área 

visa atender a demanda regional por derivados do petróleo - mas 

principalmente em função de seu potencial como demandante por bens e 

serviços, isto é, em função dos efeitos diretos e indiretos que desencadeia 

sobre as atividades ditas não básicas. 

 

Naturalmente, é importante lembrar que, na medida em que Pernambuco ainda 

não produz petróleo
13

, poder-se-ia argumentar que a necessidade de importar 

                                                                 

13 Áreas de exploração da bacia Pernambuco/Paraíba foram licitadas – rodada nº 9. Ainda não 

foram disponibilizadas informações sobre os resultados obtidos até o momento.  
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o insumo principal de uma refinaria, isto é, o petróleo, eliminaria o impacto 

potencial das suas exportações na renda gerada e, portanto, para produzir 

reflexos sobre a expansão das atividades não básicas. No entanto vale 

lembrar, atualmente parcela importante e crescente da demanda de óleo 

diesel brasileira é atendida por importações do exterior, contribuindo a 

RNEST para a redução de forma expressiva de tais gastos, ou seja, em outras 

palavras está-se substituindo a exportação de petróleo barato para importar 

derivado de preço elevado, pelo uso interno do petróleo nacional para produzir 

diesel de elevada qualidade, economizando divisas para o país.  

 

Adicionalmente, vale lembrar, a presença da refinaria Abreu e Lima em Suape 

já propiciou a atração de outros empreendimentos de grande porte, a exemplo 

do Estaleiro Atlântico Sul e do polo petroquímico com a implantação da 

Companhia Petroquímica de Pernambuco,  

 

(...) um empreendimento liderado pela Petrobras Química 

S.A. (PETROQUISA), para implementar o Complexo 
Petroquímico de SUAPE, que reúne três unidades 
industriais integradas: uma para produção de ácido 

tereftálico (PTA), outra para produzir polímeros e 
filamentos de poliéster (antiga CITEPE) e uma terceira, 
que fabricará resina para embalagem PET, envolvendo um 
montante equivalente a quase cinco bilhões de reais em 

investimentos diretos
14

. 

  

No caso da empresa Petroquímica, trata-se de uma vinculação estreita com a 

                                                                 

14 As informações citadas estão disponíveis no site da empresa: 

http://www.petroquimicasuape.com.br/. Acesso em 10/06/2011. 

http://www.petroquimicasuape.com.br/
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Refinaria, uma vez que esta atuará como fornecedora da matéria-prima básica, 

a nafta petroquímica. Significa dizer que tais unidades produtivas apresentam-

se como fontes alternativas de exportações de que a região passa a dispor, e 

também de possibilidades de expansão das atividades locais em função do 

potencial de demanda que aquelas empresas possuem e que se materializam, 

pelo menos em parte, nos territórios em que se localizam.   

 

Estes aspectos encontram-se presentes enquanto uma das preocupações do 

desenvolvimento do presente estudo, isto é, procurou-se, tendo por referência 

as necessidades de suprimentos da Refinaria, especular sobre o potencial da 

estrutura produtiva dos municípios pernambucanos pertencentes à área de 

influência direta do referido empreendimento, para atuar como fornecedora 

do novo complexo produtivo.  

 

Do ponto de vista das ações locais ou regionais é importante destacar a 

dimensão espacial presente. Vale salientar que as diversas escalas espaciais 

englobam um conjunto de relações que existem em um determinado ambiente, 

seja uma região, uma microrregião, um município ou, mesmo, uma cidade, 

considerando as heterogeneidades e especificidades deste território e, 

também, os atores sociais e as organizações ali presentes, com sua diversidade 

e potencialidades econômicas, sociais e institucionais. Significa dizer que estas 

espacialidades se apresentam como a expressão territorial de grupos sociais 

com história, consciência e expressão política. E, portanto, as perspectivas 

para o seu desenvolvimento apenas serão concretizadas na medida em que tais 

grupos forem incluídos como sujeitos e não como meros objetos do processo 
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de planejamento, incorporando-se às diferentes alternativas de atuação para a 

transformação do espaço considerado. 

 

Assim sendo a análise da organização social e econômico-produtiva no Estado 

de Pernambuco e, particularmente, nos municípios da área de influência direta 

da Refinaria, bem como as relações destas instâncias sociais com a 

organização empresarial que ali se instala, torna-se fundamental para 

compreender os limites e as possibilidades de desenvolvimento que se 

apresentam no momento para a região sob investigação.  

 

Considera-se importante, para as análises das questões que envolvem as 

perspectivas do desenvolvimento regional decorrentes da instalação da 

refinaria, incorporar ao marco teórico deste trabalho a concepção 

institucionalista do processo de desenvolvimento, tendo em vista os pontos de 

confluências entre esta matriz teórica e o conceito de território abordado 

anteriormente. Aqui o desenvolvimento econômico encontra-se associado ao 

desenvolvimento institucional; não é possível entender a evolução e o progresso 

das sociedades sem uma teoria das instituições.  

 

E o que são as instituições? Elas são as regras do jogo, incluindo 
tanto as instituições formalmente estabelecidas quanto aquelas 
tradicional e milenarmente existentes, (...) (das) instituições 
fazem parte tanto os hábitos cotidianos quanto a legislação 
mais recente (NOGUERÓL, 2008, p.103) (o texto entre 
parêntesis é do autor desta Tese). 
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Um dos pontos importantes desta perspectiva, pode-se dizer, situa-se na 

afirmação de que as transações econômicas implicam custos específicos que 

envolvem a dimensão territorial, compreendendo-a como expressão de 

características sociais, políticas e culturais de um espaço determinado. Como 

salienta Abramovay: 

 

(...) comprar, vender, garantir a entrega do que se prometeu e a 
execução dos contratos, essas não são operações levadas adiante 
por autômatos, mas relações sociais em que a incerteza sobre os 
direitos de cada parte é decisiva. (ABRAMOVAY, 2004, p.13) 

 

Compreende-se assim que a produção capitalista envolve não apenas os custos 

de produzir bens e serviços, mas também custos de transação. Tais custos 

estão associados à incerteza, entendida como característica de situações em 

que os agentes não podem antecipar os resultados de uma decisão e nem 

mesmo estabelecer probabilidades para eles. Ou seja, os agentes não possuem 

o perfeito conhecimento das condições objetivas dos mercados em que atuam, 

isto é, suas capacidades mentais e computacionais são insuficientes para 

conhecer e processar todas as informações pertinentes à sua tomada de 

decisão, dificultando aos agentes a adoção de soluções ótimas. Uma questão, 

portanto, encontra-se na impossibilidade do conhecimento da qualidade do 

produto de forma ex ante pelo agente comprador em uma transação, 

inviabilizando, no limite, os possíveis ganhos do comércio.  
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Outro aspecto caracteriza a incerteza: os agentes não têm certeza sobre a 

propriedade do bem transacionado; ou seja, existem dúvidas sobre a 

legitimidade da transação a ser efetuada. Este ponto está vinculado a 

transações complexas, impondo a existência de arcabouço de proteção, sem o 

qual as transações tornam-se inviáveis. 

 

Mas o problema não é apenas a questão da informação, mas sim perceb er que a 

vida social é obscura em função da dificuldade de os atores entenderem as 

premissas e os pontos de vista a partir dos quais os outros agem. Isto é, “os 

custos de transação não envolvem apenas um problema simples de informação, 

mas diferenças nos sistemas de crenças que determinam a ação social”. 

(ABRAMOVAY, 2004, p.15) 

 

As instituições surgem, assim, como instrumento para superar a presença das 

incertezas e, portanto, dos custos de transação. Como definido acima, tratam-

se das regras do jogo envolvendo tanto aquelas formalmente estabelecidas 

quanto aquelas tradicional e milenarmente existentes; incluem tanto os hábitos 

cotidianos quanto a legislação mais recente. Ou seja, trata-se de elemento 

essencial na intermediação das relações econômicas entre agentes, 

desempenhando papel construtivo na interação dos indivíduos.  

 

O elemento dinamizador do processo social é representado pelas organizações, 

que têm origem na matriz institucional. Constituem-se como os principais 

agentes de uma sociedade, englobando ampla gama de tipos, a exemplo 
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daquelas de caráter político como os partidos políticos e câmaras de 

representantes, as de caráter econômico como as empresas, as cooperativas, 

os sindicatos e as de caráter social como as Igrejas, Clubes e Associações 

Atléticas. 

 

As instituições representam as „regras do jogo‟; as organizações apresentam-

se como os „jogadores‟ que participam do „jogo‟ social. 

 

Por fim vale destacar, a perspectiva institucionalista está a evidenciar que não 

é possível dar conta das múltiplas questões que marcam o processo de 

desenvolvimento a partir de uma explicação fundada em um mecanismo único, 

isto é, o Estado planejador determinando os caminhos, ou as funções alocativas 

do mercado como único ator com perspectiva de atingir o ótimo econômico. O 

desenvolvimento não se esgota no nível da economia; ao contrário, suas 

dimensões impõem que se incorpore a economia, inclusive com sua perspectiva 

institucionalista, mas também se abra espaço para a inclusão da história e das 

demais ciências sociais. 

 

Assim é necessário atentar para o fato de que não é Estado ou mercado, mas a 

participação de ambos atuando em seus espaços, coadjuvados por formas 

intermediárias de coordenação. Nas palavras de Leonardo Marco Muls 

 

As teorias tradicionais do crescimento inscrevem-se no plano 
Estado-mercado, supondo que estas sejam as duas formas 
privilegiadas de coordenação na economia. Para reconstruir uma 
teoria do desenvolvimento que leve em conta os ensinamentos 
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da história econômica e a diversidade das configurações 
nacionais, devemos considerar as formas intermediárias de 
coordenação que desempenham um importante papel na evolução 
econômica e cuja esfera de ação se situa entre o Estado e o 
mercado. (MULS, 2008, p. 4) 

 

Tais formas intermediárias de coordenação englobam os diversos organismos e 

instituições locais com participação no processo produtivo ou de regulação em 

um território, a exemplo de grupos de empresários – suas representações –, o 

conjunto de instâncias públicas, das diversas esferas de poder, e os grupos 

organizados da sociedade civil. O desenvolvimento surge, nesta perspectiva, 

como uma resultante do modo de articulação entre estas formas 

intermediárias de coordenação, com o Estado e o mercado.  

 

Nos limites deste trabalho procurar-se-á elaborar reflexões a partir da ação 

de organismos escolhidos da sociedade que se posicionam frente aos eventos 

econômicos e sociais que se sucedem no tempo e no espaço, decorrentes da 

instalação da Refinaria em Pernambuco, buscando explicitar e defender 

interesses específicos, tendo por referência a matriz institucional, isto é, a 

base de regras, leis e costumes que marcam a sociedade local.  

 

Dados as possibilidades de trabalho disponíveis, optou-se por desenvolver 

pesquisa de campo que procurou captar as ações de organizações presentes no 

Estado de Pernambuco, e que se caracterizam por possuir interesses diretos 

na presença e no desempenho da Refinaria Abreu e Lima, conforme explicitado 

na introdução desta tese. Alem daquelas organizações foram incluídas as 

prefeituras municipais – isto é, os executivos dos municípios de Recife, 
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Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Escada - 

enquanto agentes interessados nas consequências da presença da refinaria 

Abreu e Lima em Suape, através de entrevistas que foram realizadas com 

gestores do executivo municipal. Também aqui a pesquisa de campo volta-se 

para a identificação das ações que tais municipalidades deflagraram, 

isoladamente ou em conjunto, bem como aquelas patrocinadas pelos Governos 

Estadual e Federal, tendo por referência a Refinaria Abreu e Lima.  

 

 

1.4 A questão do desenvolvimento regional: o papel do Estado  

 

 

Por fim, considera-se importante incluir algumas reflexões sobre o papel que o 

Estado desempenha no tratamento das questões referentes aos diferenciais 

nos níveis de desenvolvimento que se constata entre as diferentes regiões do 

país. Parte-se da percepção de que tais ponderações afiguram-se essenciais 

para a compreensão dos efeitos que a presença da Refinaria Abreu e Lima em 

SUAPE podem produzir em termos do desenvolvimento socioeconômico do 

espaço sob investigação. Adota-se como referência o passado recente, 

basicamente o período a partir do início dos anos cinquenta, uma vez que se 

trata do momento em que a questão regional passa a ser objeto de 

preocupação e a materializar-se na forma de políticas públicas que tinha por 

objetivo o seu equacionamento. 
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Como destacado anteriormente, a visão teórica dominante, de corte 

neoclássico, percebia como desnecessária qualquer forma de intervenção do 

Estado uma vez que considerava que os desníveis inter-regionais de 

desenvolvimento decorriam de diferenças nos ritmos de expansão dos diversos 

espaços, que acabariam eliminados via mecanismos normais do mercado. No 

entanto, a falta de sintonia entre esta postura teórica e a realidade das 

desigualdades regionais convenceu muitos autores, inclusive neoclássicos, 

sobre a imprescindibilidade da presença do Estado no desenvolvimento 

regional, pelo menos como regulador de externalidades negativas ou como 

solução para falhas de mercado. 

 

O período considerado compreende momentos distintos. O primeiro, a fase do 

Estado coordenador, dispondo de recursos e impondo uma forma centralizada 

de planejamento, seguindo as proposições de modelos do tipo „polos de 

crescimento‟ e cuja atuação consistiu fundamentalmente em distribuir 

incentivos e conceder isenções como formas de estímulo à localização 

produtiva em regiões deprimidas com base numa decisão do Estado e na 

execução e controle de suas agências regionais. Nas palavras de Jair do 

Amaral Filho, a atuação estatal estava associada  

 

(...) ao planejamento centralizado, “de cima para baixo”; e à 
grande firma fordista, assim como à lógica introvertida e 
verticalizada de funcionamento dos aglomerados industriais. 
Como se sabe, esses elementos foram em grande parte 
responsáveis pelo declínio de muitas regiões com tradições 
industriais, exatamente porque tiveram dificuldades de se 
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adaptar, com a rapidez suficiente, aos novos paradigmas 
produtivos e organizacionais. (AMARAL FILHO, 2001, p. 272)  

 

Trata-se de fase em que os mecanismos adotados, em sua maioria, compõem-se 

dos incentivos fiscais e financeiros, a chamada renúncia fiscal, na qual, 

usualmente são apoiadas as intenções; como, regra geral, a capacidade e as 

condições de fiscalização são muito precárias, os resultados se revelam 

também muito aquém do esperado dado o volume de recursos empregados.  

 

Alguns autores revelam-se totalmente descrentes quanto às perspectivas de 

sucesso desta forma de intervenção; consideram muito mais efetiva a ação 

estatal voltada para a melhoria do sistema educacional, no fomento das 

relações indústria-universidade e na preparação de um entorno infraestrutural 

(físico, social, tecnológico) que resulte atrativo para quem toma as decisões de 

investimento. Por outro lado, salientam que a atratividade do território vai 

alem da mera questão econômica e de lucratividade; isto é, o empresário busca 

a maximização do lucro, mas busca também qualidade de vida que se traduz em 

disponibilidade de boas opções de convivência social. (LIMA, 2006) 

 

De qualquer forma, pode-se dizer que a principal característica deste primeiro 

momento encontra-se no fato de que o instrumento de intervenção sobre a 

questão regional repousa sobre a ação do Estado; são as políticas coordenadas 

pelas diversas instâncias do poder público que respondem por iniciativas no 

sentido de viabilizar a melhoria das condições socioeconômicas dos espaços 

com baixos níveis de atividade econômica. Este quadro torna-se insustentável 

com a crise fiscal e financeira dos Estados Nacionais, como decorrência de 
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diversos eventos e processos
15

 que se verificam ao longo da década de setenta 

e que impactam as tendências brasileiras das décadas seguintes.  

 

Como exemplo, pode-se apresentar o caso brasileiro, que foi assim 

caracterizado pela professora Tania Bacelar de Araújo:  

 

Como a dinâmica anterior vinha sendo construída por políticas 
públicas, a crise do setor público é definitiva para mudar a 
nossa rota. No caso do Brasil, o “choque dos juros”, promovido 
pelos Estados Unidos, no final dos anos 70, bate de frente no 
setor público brasileiro. E leva o setor público a uma crise 
financeira da qual não se saiu até hoje. Tem-se duas décadas de 
profunda crise financeira do setor público. Uma crise que se 
instala na instância da União e depois vai descendo para as 
esferas dos estados e municípios, constituindo-se, hoje, uma 
crise financeira generalizada dos diversos níveis da esfera 
pública do país. Esse quadro de crise muda a natureza da 
presença do setor público nas duas décadas recentes. 
(ARAÚJO, 2006, p. 68) 

 

Com a incapacidade financeira do Estado e em um ambiente em que as idéias 

neoliberais tornam-se dominantes, a questão regional perde posição no âmbito 

das preocupações dos governantes. A regra básica consiste em reduzir o 

tamanho do Estado, visto como ineficiente e ineficaz, responsável pela geração 

de rendas improdutivas. As palavras de ordem agora são as reformas – 

política, fiscal/tributária, previdenciária - e privatizar, o que, objetivamente, 

                                                                 

15 A crise do sistema capitalista que coloca um fim ao chamado “trinta gloriosos” - fase de 

intensa expansão observada na produção das nações dominantes que se esgota com o 

colapso do acordo de Bretton Woods com o fim da paridade dólar /ouro decretada por 

Richard Nixon em 1971; os sucessivos choques do petróleo – 1973 e 1979 – e o choque dos 

juros que elevaram a prime rate americana de uma taxa de 7,8% em 1978 para 21,5% em 

1980. 
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significa retirar do controle do Estado um amplo conjunto de suas atribuições 

anteriores, notadamente aquelas de caráter produtivo – o chamado Estado 

empresário - transferindo-as para a sociedade, isto é, para a iniciativa privada, 

tendo o mercado como agente coordenador, então identificado como única 

instância dotada de racionalidade e capacidade alocativa, portanto, com 

perspectivas e possibilidades para equacionar e superar os entraves que 

inviabilizam a retomada do crescimento econômico em bases sustentadas.  

 

No caso brasileiro, este movimento tem início no princípio dos anos noventa no 

governo Collor de Melo e se consolida com o equacionamento da questão 

inflacionário no governo Itamar Franco com a adoção do Plano Real. O sucesso 

do Real serve de base para a campanha vitoriosa de Fernando Henrique 

Cardoso, que assume a Presidência em 1995 adotando como bandeira de 

governo as reformas constitucionais e do Estado e as privatizações. A 

condução do governo pautou-se no sentido do desmonte do Estado, optando 

pela ideia de que qualquer forma de ação estatal seria ineficaz e ainda teria 

como efeito negativo distorcer a expressão livre dos mercados.  

 

Assim tem-se como princípio de atuação a noção de que a melhor política 

pública é não ter política; ao Estado cabe assim - através de cortes nos 

benefícios sociais, aceleração dos programas de privatizações, políticas 

liberalizantes voltadas para o mercado, desregulamentação do mercado de 

trabalho, com a modificação das leis trabalhistas e previdenciárias - a tarefa 

de viabilizar a realização do ideal da ação plenamente livre dos mercados.  

(COSTA, 2000) 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

52 

 

No que se refere às políticas adotadas em relação à atuação da Petrobras, 

cumpre salientar que a ênfase segue o mesmo diapasão indicado acima, isto é, 

privilegiar a perspectiva liberal centrada no mercado, o que implica em eliminar 

a opção preferencial pelo fornecedor doméstico, uma vez que o Estado não 

deve diferenciar setores e agentes econômicos, posto que políticas calcadas 

em tais distinções constituem focos de distorções do mercado. Assume-se, 

neste sentido, que a estratégia a ser implementada encontra-se em buscar a 

melhor relação custo/benefício e em preocupar-se em viabilizar a maior 

lucratividade, mesmo a custa de atuar em detrimento do atendimento ao 

mercado consumidor interno. 

 

Tais considerações servem de pano de fundo para que se possa refletir sobre 

os efeitos que uma nova postura adotada pelo Governo Federal que surge a 

partir da primeira década do século XXI produz em relação à indústria do 

petróleo; trata-se de aspecto fundamental para a consecução da presente tese 

e se constitui como o tema central de item incluído no capítulo 2 deste 

trabalho.  
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CAPITULO 2 

A REFINARIA ABREU E LIMA – RNEST  

 

 

 

Este capítulo tem por objetivo explicitar as especificidades que caracterizam 

a refinaria Abreu e Lima, tendo em vista analisar os impactos de sua de cadeia 

de suprimentos na economia local, notadamente no que diz respeito ao parque 

industrial local com potencial para atuar como fornecedor para o referido 

empreendimento e, também, quanto ao papel que a Petrobras desempenha 

enquanto empresa líder e responsável direta pela obra em andamento, no 

sentido de viabilizar a participação dos agentes locais no empreendimento sob 

análise. Para dar conta deste objetivo o capítulo foi dividido em três itens, 

cujos conteúdos são descritos a seguir. 

 

O primeiro item busca especificar os condicionantes que determinaram o 

projeto técnico da refinaria, os quais definem os requerimentos em termos de 

equipamentos necessários para a etapa de implantação do empreendimento; o 
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segundo item tem por objeto explicitar a cadeia de suprimento da indústria do 

refino, procurando caracterizar as especificidades que marcam a Refinaria 

Abreu e Lima, identificando os setores com potencial para atuar como 

supridores das suas necessidades para a etapa de construção; por fim, o 

terceiro item está centrado na análise de aspectos que se afiguram essenciais 

para a consecução dos objetivos propostos para esta tese; por um lado, a 

estratégia da Petrobras em suas relações com seus fornecedores, o que se 

materializa na política de compras da empresa, e, por outro lado a atuação do 

Estado que, enquanto acionista majoritário é o responsável pela administração 

da empresa e, portanto, quem determina as diretrizes e procedimentos com 

vistas a viabilizar a participação de empresas locais entre tais fornecedores, 

adequando-se à regra estabelecida e conhecida como „conteúdo local mínimo‟ e 

demais mecanismos utilizados na ampliação do uso do fornecedor local como 

prioridade para a empresa.  

 

Antes, no entanto, procura-se apresentar, em texto introdutório, as 

características principais que marcam o complexo industrial do segmento 

petróleo e gás natural. 

 

A Indústria do Petróleo e Gás Natural - IP&GN, integrante do complexo 

Químico, tem como objeto a exploração e produção do Petróleo, do Gás 

Natural e seus derivados. Sua particularidade enquanto segmento produtivo 

encontra-se no fato de ambos, o petróleo e o Gás Natural, constituírem-se em 

recursos naturais não renováveis - não podem ser produzidos; é necessário 

localizar as reservas que se apresentam distribuídas de forma desigual – em 
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termos de qualidade e quantidade - sobre o globo terrestre, sendo que ambas 

as substâncias podem ocorrer de forma associada ou não-associada
16

. Trata-

se, portanto, de bens caracterizados por espacialidades definidas que podem 

eventualmente, no momento da extração e refino, compor nichos territoriais 

específicos de riqueza.  

 

Uma vez localizadas as reservas é necessário acessá-las e providenciar a 

extração e, em seguida, realizar a etapa do refino - caso do petróleo
17

- que 

tem por função transformar o óleo bruto – dito óleo cru - com poucas 

alternativas de utilização, em bens – os chamados derivados - com uma 

diversificada gama de usos alternativos incluindo aí a sua utilização como fonte 

de energia – em torno de 80% da produção brasileira tem fins energéticos
18

 - 

e como matéria-prima em diversos processos industriais.  

                                                                 

16 O Gás Natural associado é aquele que, em reservatórios, se encontra dissolvido em óleo ou 

se apresenta como uma “capa” de gás. Este tipo de gás, antes de ser distribuído, precisa  

ser separado do óleo. O Gás Natural não-associado é aquele que, em reservatórios, se 

encontra livre de óleo ou apresenta pequena quantidade deste componente. Obtido em:  

http://www.bahiagas.com.br/gas-natural/o-que-e-gas-natural. Acesso em 30/03/2011 . 

17 Quanto ao Gás Natural, ele é tratado em unidades de processamento, onde é desidratado e 

feita a separação de seus componentes em produtos especificados e prontos para 

utilização como, por exemplo, o GLP. Obtido em: 

http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/gas-natural/. 

Acesso em 24/03/2011. 

18 Derivados Energéticos de Petróleo: derivados de petróleo utilizados predominantemente 

como combustíveis,  isto é, com a finalidade de liberar energia, luz ou ambos a partir de 

sua queima. Esta denominação abrange os seguintes derivados: GLP, gasolina A, gasolina de 

aviação, querosene iluminante, QAV, óleo diesel e óleo combustível. Derivados Não -

Energéticos de Petróleo: derivados de petróleo que, embora tenham significativo 

conteúdo energético, são utilizados para fins não-energéticos. Esta denominação abrange 

os seguintes derivados: graxas, lubrificantes, parafinas, asfaltos, solventes, coque, nafta, 

extrato aromático, gasóleo de vácuo, óleo leve de reciclo, RAT, diluentes, n -parafinas,  

outros óleos de petróleo, minerais betuminosos, bem como outros produtos de menor 

importância. Obtido em http://pt.scribd.com/doc/6591990/Glossario-Petroleo-2008. 

Acesso em 10/02/2011. 

http://www.bahiagas.com.br/gas-natural/o-que-e-gas-natural
http://www.petrobras.com.br/pt/energia-e-tecnologia/fontes-de-energia/gas-natural/
http://pt.scribd.com/doc/6591990/Glossario-Petroleo-2008
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Trata-se de indústria verticalizada nos processos produtivos de seus materiais 

diretos (E&P de Petróleo, Refino, transporte e distribuição), intensiva em 

capital, atuando como parte de um complexo industrial que atrai diversos 

outros empreendimentos. Para Marina Elisabete Espinho Tavares 

 

(...). As atividades de cada um dos segmentos da indústria 
petrolífera são intensivas em capital. No entanto, por ser uma 
indústria alicerçada na exploração e produção ininterrupta de 
um recurso mineral exaurível, a intensidade de capital é 
particularmente significativa na fase de Exploração e Produção 
- E/P, em função do alto risco implicado. (TAVARES, 2005, p.8) 

 

Tais características impõem níveis elevados de investimentos, rígidos, isto é, 

com limitadas possibilidades de fracionamento e de maturação lenta, com 

parcela expressiva de autofinanciamento, e como resultante destes 

condicionantes, apresenta custos variáveis pouco significativos frente aos 

custos fixos. (TAVARES, 2005) 

 

A IP&GN possui expressivo poder de compra em termos de equipamentos e 

serviços: esta indústria opera com um suprimento intensivo de materiais 

diretos e indiretos, de alto valor agregado (bens e serviços), provenientes de 

vários outros setores da indústria – metalmecânica leve e pesada, têxtil, 

eletroeletrônica, automação, tecnologia da informação em geral, naval, 

transportes, energia, etc. -, constituindo-se, portanto em setor em condições 

de ativar e dinamizar a economia regional. (PELLEGRIN, 2004) 
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Pode-se dizer, portanto, que a IP&GN constitui-se como uma sequência de 

processos e de atividades de grau de complexidade e níveis de riscos 

diferenciados. Tais segmentos podem ser definidos como:  

 

 O upstream, composto por: 
 

o Exploração: envolve a prospecção geofísica para identificação das 

jazidas; 

o A produção: corresponde à extração propriamente dita;  

o Transporte para as unidades de refino e para parques de tancagem para o 

armazenamento do óleo extraído.  

 

 O downstream, que envolve 

 

o O refino do óleo; 

o Transporte e distribuição dos derivados;  

o A comercialização do óleo e seus derivados.  

 

A Figura 1 constitui-se em uma representação adequada para a cadeia 

produtiva da IP&GN19: 

                                                                 

19 Existem trabalhos que propõem uma divisão um pouco diferente: na etapa upstream, ou a 

montante da cadeia produtiva, ocorrem as atividades de prospecção e exploração de 

jazidas de petróleo; na etapa midstream, o óleo cru e o gás natural são transportados até 

as plantas de refino, onde são processados e transformados em derivados; por último o 

downstream, ou etapa a jusante da cadeia petrolífera, agrega a atividade de distribuição, 
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Figura 1 – Cadeia Produtiva de Empresas Petrolíferas Integradas 

 
Fonte: elaborado por SANTOS, Odilanei Morais dos, et alii . A Teoria das Restrições... op. cit. p. 2 

 

A IP&GN caracteriza-se por transformar um estoque de recursos naturais 

não-renováveis – petróleo e gás natural - em um fluxo contínuo e estável de 

produtos – os derivados. Nestas circunstâncias o retorno dos elevados 

investimentos, custos, riscos e a incerteza que marcam suas atividades, em 

particular a exploração e produção, torna a integração vertical uma 

necessidade, uma vez que possibilita a garantia do fornecimento dos produtos 

finais. Nas palavras de Marina Elisabete Espinho Tavares 

 

A integração vertical facilita o processamento, a continuidade e 
a estabilidade do fluxo produtivo da indústria e o ajustamento 
flexível às oscilações de curto prazo da demanda para 
diferentes produtos em diferentes mercados, evitando, assim, 
flutuações ininterruptas dos preços, que podem elevar os 
custos para produtores e consumidores. (TAVARES, 2005, p. 9) 

 

                                                                                                                                                                                                     

ou seja, está vinculada à comercialização de derivados. Ver, por exemplo, Silva, Cássio 

Garcia Ribeiro Soares da. Compras governamentais e aprendizagem tecnológica: uma 

análise da política de compras da Petrobras para seus empreendimentos offshore. 

UNICAMP: Campinas, SP. Tese de Doutorado, 2009.  
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Na verdade, considera-se que o refino apresenta-se, com o elo fundamental da 

IP&GN, uma vez que se constitui na etapa em que se agrega valor ao petróleo 

transformando-o em produtos de uso final ou intermediário, com uma 

infinidade de aplicações alternativas. Este aspecto afigura-se essencial para a 

compreensão do papel do refino na cadeia produtiva da indústria do petróleo; e 

uma primeira definição a ser explicitada diz respeito ao tipo de produto a ser 

gerado: qual demanda deve atendida? 

 

A resposta a esta questão envolve a definição de outro parâmetro e que está 

relacionado com a distribuição da produção entre os derivados energéticos e 

não-energéticos e petroquímicos. Enquanto a demanda por energéticos 

apresenta-se com um volume muito superior à demanda por outros produtos, os 

derivados que atendem a procura da indústria petroquímica possuem valores 

agregados muito superiores ao dos combustíveis, o que confere aos 

refinadores rentabilidade elevada, embora os investimentos envolvidos sejam 

também muito mais altos do que os necessários para a produção dos 

energéticos. 

 

A Refinaria Abreu e Lima, objeto desta tese, faz parte desta indústria, isto é, 

compõe o complexo industrial da Petrobrás – integrante da IP&GN - 

incorporando-se, uma vez construída, à estratégia de expansão da estatal 

brasileira para a etapa do refino de petróleo.  

 

Nos itens incluídos a seguir são trabalhados aspectos referentes ao projeto 
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técnico e à cadeia de suprimentos enquanto elementos que auxiliam na 

identificação das necessidades em termos de equipamentos da Refinaria 

Abreu e Lima e, portanto nas possibilidades que representam para os 

produtores locais enquanto potenciais fornecedores e, por outro lado, a 

atuação do Estado brasileiro e sua ação junto à Petrobras com vistas a 

viabilizar a ampliação da participação de empresas locais na produção dos 

requisitos que o empreendimento sob análise demanda.   

 

 

2.1 Os determinantes do projeto técnico da Refinaria Abreu & Lima – RNEST 

 

 

O Refino do petróleo compreende uma série de processos físicos e químicos 

responsáveis por separar do óleo bruto as frações desejadas, processá-las e 

dar-lhes o acabamento de modo a obterem-se os produtos aptos a serem 

utilizados como bens finais ou como matérias-primas industriais. (SANTOS et 

alii, 2006) 

 

É importante salientar que inexistem petróleos idênticos; ao contrário cada 

petróleo é constituído a partir de características geológicas distintas e, 

portanto, com potenciais produtivos diversos. Significa dizer que os processos 

físicos e químicos a serem adotados no refino dependerão do tipo de petróleo 

disponível e dos derivados que se pretende produzir.  
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O petróleo tem origem a partir de decomposição de matéria orgânica - restos 

de animais e plantas – em áreas com rochas sedimentares, que após longo 

tempo sofrendo ações bacterianas e químicas, ativadas pelo aumento de 

pressão e temperatura, transformam-se em hidrocarbonetos (SANTOS et alii, 

2006). Tem-se, assim, que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos cujas 

composições variam amplamente em função de suas condições geológicas de 

formação, as quais originam diferentes tipos de óleo com aspectos e 

potencialidades em termos de produção de derivados diversas. Segundo 

Alexandre Salem Szklo 

 

(...) podemos definir o petróleo como uma substância oleosa, 
inflamável, menos densa que a água, com cor variando entre 
negro e castanho claro. 

Os óleos obtidos de diferentes reservatórios possuem 
características diferentes, conforme cor, viscosidade, 
densidade, acidez, teor de enxofre etc.. (SZKLO, 2005, p. 1.) 

 

Em média, o petróleo bruto contém os seguintes elementos ou compostos
20

: 

 

 Carbono – 84% 

 Hidrogênio – 14% 

 Enxofre – de 1 a 3% (sulfeto de hidrogênio, sulfetos, dissulfetos, enxofre 

elementar) 

 Nitrogênio - menos de 1% (compostos básicos com grupo amina) 

 
                                                                 

20 A respeito consultar: Freudenrich, Craig C., Ph. D.  "HowStuffWorks - Como funciona o 
refino de petróleo".  Publicado em 04 de janeiro de 2001  (atualizado em 01 de maio de 

2008). Disponível em http://ciencia.hsw.uol.com.br/refino-de-petroleo.htm. Acesso em 

09/03/2011. 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/refino-de-petroleo.htm
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 Oxigênio - menos de 1% (encontrado em compostos orgânicos como o 

dióxido de carbono, fenóis, cetonas e ácidos carboxílicos) 

 Metais - menos de 1% (níquel, ferro, vanádio, cobre, arsênio) 

 Sais - menos de 1% (cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio)  

 

Os „tipos‟ de petróleos são determinados a partir de três variáveis principais: 

a densidade do óleo, o tipo de hidrocarboneto – ou base – predominante na 

mistura e o teor de enxofre (TAVARES, 2005).  

 

Em relação à densidade, os diferentes tipos de petróleo são classificados 

segundo uma gradação que vai de leves (menos densos) a pesados (mais 

densos). Tal classificação foi elaborada a partir de normas definidas pelo 

American Petroleum Institute, e é conhecida por “grau API” ou “ºAPI”
21

: 

quanto menor a densidade do petróleo, maior o grau API e, consequentemente, 

maior o valor comercial do petróleo, tendo em vista que os custos do refino 

serão menores e será possível produzir uma parcela maior de derivados 

nobres, de elevado valor comercial, como a gasolina, o diesel e o GLP, 

relativamente a outro tipo de óleo, mais pesado (menor grau API). Assim 

temos:  

 

(...) Petróleos com grau API maior que 32º são considerados 
leves; entre 24º e 31º API, são médios; abaixo de 23º API, são 
considerados pesados; e com grau API igual ou inferior a 10º, 
são petróleos extra pesados. (PEDROTI, 2007, p. 21) 

                                                                 

21 O grau API é dado por: ºAPI = (141,5/g) – 131,5, onde g é a densidade relativa do petróleo a 
15ºC. Obtido de: Glossário do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - 2008. Disponível no site: http://pt.scribd.com/doc/6591990/Glossario-

Petroleo-2008. Acesso em 18/03/2011. 

http://pt.scribd.com/doc/6591990/Glossario-Petroleo-2008
http://pt.scribd.com/doc/6591990/Glossario-Petroleo-2008
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A segunda variável determinante na caracterização do tipo de petróleo é a 

base, isto é, o tipo de hidrocarboneto predominante
22

. Os petróleos são 

classificados em três categorias, apresentadas a seguir.  

 

o Parafínicos: quando existe predominância de hidrocarbonetos 
parafínicos. Este tipo de petróleo produz subprodutos com as 
seguintes propriedades: 

 

 Gasolina de baixo índice de octanagem; 

 Querosene de alta qualidade; 

 Óleo diesel com boas características de combustão; 

 Óleos lubrificantes de alto índice de viscosidade, elevada 
estabilidade química e alto ponto de fluidez;  

 Resíduos de refinação com elevada percentagem de parafina; 

 Possuem cadeias retilíneas; 

 

o Naftênicos: quando existe predominância de hidrocarbonetos 
naftênicos. O petróleo do tipo naftênico produz subprodutos com as 
seguintes propriedades principais: 

 

 Gasolina de alto índice de octanagem; 

 Óleos lubrificantes de baixo resíduo de carbono;  

 Resíduos asfálticos na refinação; 

 Possuem cadeias em forma de anel.  

 

                                                                 

22 Sobre este assunto consultar o site acessado no dia 07/03/2011:  

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/energia/petroleo/classificacao_e_produtos.html . 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/energia/petroleo/classificacao_e_produtos.html
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o Aromáticos: quando existe predominância de hidrocarbonetos 
aromáticos. Este tipo de petróleo é raro, produzindo solventes de 

excelente qualidade e gasolina de alto índice de octanagem. Não se 
utiliza este tipo de petróleo para a fabricação de lubrificantes.  

 

O último referencial na definição do tipo de petróleo é dado pelo teor de 

enxofre. Neste caso o petróleo é classificado em doce ou ácido (alguns 

autores denominam azedo). Óleos com percentual de enxofre superior a 0,5% 

são ditos ácidos; estes têm seu valor comercial reduzido devido à 

corrosividade e toxicidade do enxofre, que resultam em maiores custos no 

processo de refino. 

 

Consideram-se a seguir as informações disponíveis sobre o tipo de petróleo a 

ser processado na Refinaria Abreu e Lima. Em princípio serão refinados 

petróleos pesados originários da Bacia de Campos (60%) e da Bacia do Orinoco 

na Venezuela (40%). Esta afirmação está baseada em trabalhos publicados a 

exemplo de texto apresentado na Rio Oil & Gas Expo and Conference 2008
23

, 

no qual os autores, técnicos do CENPES/PETROBRAS e da 

RNEST/PETROBRAS informam: 

 

 

                                                                 

23  MEDEIROS, Luiz G. de, LUCREDI, Hedewandro A., BARROS, Francisco Carlos da C., & 

CABRAL José Mauro B. Refinaria do Nordeste – desafios do sistema de movimentação de 

coque verde de petróleo. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis – IBP. Trabalho Técnico preparado para a Rio Oil & Gas Expo and 

Conference 2008. Disponível no site: http://www.ibp.org.br/main.asp?Team={B10B372D-

D0EB-4B5A-8A5D-0B6F0FC8810B}. Acesso em 16/03/2011. 

http://www.ibp.org.br/main.asp?Team=%7bB10B372D-D0EB-4B5A-8A5D-0B6F0FC8810B%7d
http://www.ibp.org.br/main.asp?Team=%7bB10B372D-D0EB-4B5A-8A5D-0B6F0FC8810B%7d
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Estudos do esquema de refino (para a RNEST indicam que os) 

(...) petróleos que foram base do estudo foi o petróleo Marlim 
16 e o petróleo sintético Carabobo de 16°API (petróleo 
venezuelano sintético proveniente de óleo cru de 8°API). 
(MEDEIROS et alii, 2008, p. 2). (texto entre parêntesis do 
autor desta tese) 

 

Em resposta veiculada em entrevista coletiva do Diretor de Abastecimento da 

Petrobras – Dr. Paulo Roberto Costa
24

 

 

“A RNEST é uma refinaria muito especial. Ela é a primeira 
refinaria da Petrobras projetada para processar apenas 
petróleo pesado. A princípio 60% de petróleo pesado do campo 
de Marlim (Bacia de Campos RJ) e 40% de petróleo pesado 
vinda da Venezuela”. 

 

Tal opção decorre da estratégia adotada pela Petrobrás com vistas a valorizar 

a produção local – uso do petróleo pesado oriundo da Bacia de Campos - frente 

aos óleos leves importados, usados tradicionalmente nas refinarias brasileiras. 

 

Considera-se agora a outra variável determinante do projeto técnico do 

empreendimento: a demanda a ser atendida. Ainda segundo o diretor de 

abastecimento da Petrobras (ver nota de rodapé n. 24, nesta página) o diesel 

será o principal produto da RNEST, representando em torno de 70% da carga 

total, seguido do GLP (gás liquefeito de petróleo), nafta petroquímica, óleo 

combustível e coque verde de petróleo - CVP (50% de baixo e 50% de alto teor 
                                                                 

24 Entrevista coletiva realizada na tarde do dia 18/11/2010. Disponível no site: 

http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=33077, acesso 14/01/2011. (O informe 

entre parêntesis é do autor desta tese).  

http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=33077
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de enxofre)
25

. Vale lembrar que, até o momento, a produção interna de diesel, 

nafta e o GLP são insuficientes para atender a demanda do país, sendo obtidos 

através de importação. Ou seja, significa dizer que até o momento troca-se 

petróleo pesado – mais barato, portanto – por derivados nobres – mais caros.   

 

Assim, tendo presente tanto o tipo de petróleo a ser refinado, quanto o perfil 

de produção da RNEST, e considerando que com vistas a 

 

(...) agregar valor ao petróleo pesado nacional em relação aos 
importados leves e de preço mais elevado, a PETROBRAS vem 
investindo principalmente em unidades chamadas “fundo de 
barril” e de hidrotratamentos, otimizando os rendimentos de 
derivados “nobres” (gasolina e diesel) e com o objetivo também 
de atender a matriz energética atual e a projetada para o 
futuro. (MEDEIROS et alii, 2008, p. 2). 

 

Assim tem-se que o melhor esquema de refino, para atender ao mercado de 

diesel e com menor investimento, contempla apenas unidades de Destilação 

Atmosférica, de Coqueamento Retardado - UCR, de Hidrotratamentos de 

diesel, de Geração de Hidrogênio e as de Tratamento dos gases, além das 

demais utilidades típicas de uma refinaria. 

 

A partir das considerações tecidas acima, tem-se que o esquema de refino 

projetado para a Refinaria Abreu e Lima envolverá o processo de separação – 

                                                                 

25 A respeito ver Diagrama 1, inserido adiante.  
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no caso a destilação atmosférica
26

 – que dará início ao refino, seguido do 

processo de conversão – serão adotadas unidades de coqueamento retardado – 

UCR, onde o resíduo da destilação atmosférica passa por condições severas, 

transformando as frações pesadas em nafta petroquímica, diesel, coque verde 

de petróleo e gases. Por fim, os derivados leves, passam pelo hidrotratamento 

que consiste em um conjunto de processos – através de reações de 

hidrogenação – que atuam removendo as impurezas das frações de petróleo, 

tais como enxofre, nitrogênio, aromáticos, metais e outras. 

 

Cumpre ressaltar que o esquema de refino adotado para a Refinaria Abreu e 

Lima permitirá a produção de diesel compatível com as especificações 

determinadas tanto a nível internacional pelos mercados consumidores e 

governos dos países centrais, quanto internamente por resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA - e da Agência Nacional do Petróleo – 

ANP - que impõem como limites para a presença de enxofre nos derivados – no 

diesel em particular - de um máximo de até 50 ppm (partes por milhão). Existe 

inclusive, a possibilidade de produzir o diesel com um índice de 10 ppm.  

 

Por outro lado a opção por este esquema de refino – caracterizado como 

complexo - implica elevar de forma expressiva os custos fixos, uma vez que 

impõe o concurso de equipamentos de preço elevado e também acrescenta 

novas etapas ao processo produtivo, isto é, faz com que o petróleo em 

processamento passe por fases adicionais de produção ampliando a quantidade 

de equipamentos utilizados e a qualidade dos derivados produzidos, em 

                                                                 

26 (...) o esquema de refino não prevê unidades de Destilação à Vácuo, por questõe s 
econômicas e tecnologia disponível. (MEDEIROS et alii, 2008, p. 2).  
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particular aqueles ditos nobres, no caso, o óleo diesel e a nafta petroquímica. 

Ao mesmo tempo tal solução significa quebrar um pouco a rigidez dos 

esquemas de refino usados no processamento de óleos leves, que apresentam 

menores custos em termos de equipamentos, mas apresentam pouca 

flexibilidade em termos de alternativas de produção, isto é, envolvem sérias 

restrições quando a alterações no processo produtivo.  

 

Procurou-se com esta discussão sobre as características técnicas adotadas 

para a refinaria Abreu e Lima destacar dois pontos principais, que se afiguram 

importantes para esta tese; em primeiro lugar o grau de complexidade do 

projeto está a indicar uma revisão na estratégia de produção da Petrobras que 

passa a considerar como relevante agregar valor ao petróleo pesado nacional, e 

assim, evitar a exportação de petróleo barato para comprar derivado caro; o 

segundo ponto relevante encontra-se no fato de que com a opção adotada 

ampliam-se as necessidades de equipamentos, isto é, aumentam-se as 

demandas em termos de equipamentos e processos, o que significa maiores 

perspectivas de negócios para os fornecedores locais.  

 

 

2.2 A cadeia de suprimentos da Refinaria Abreu & Lima 

 

 

O item anterior procurou apresentar as principais características técnicas da 

RNEST; tratava-se de evidenciar o que tais características significavam em 

termos de investimentos em equipamentos e processos. Mostrou-se, então, que 
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dados alguns condicionantes – o tipo de petróleo a ser processado; as 

demandas a serem atendidas – a opção adotada para a refinaria Abreu e Lima 

produz como resultante um projeto de elevado grau de complexidade
27 e, 

consequentemente, com altos custos de implantação, mas, ao mesmo tempo 

abrindo perspectivas de produção de derivados nobres – notadamente o diesel 

- em condições de atender às especificações dos mercados dos países 

desenvolvidos e, também às exigências definidas pela legislação ambiental 

brasileira.  

    

Vale lembrar, como já abordado em item anterior desta tese, que  

 

(...) a indústria de petróleo caracteriza-se por um forte vínculo 
estrutural, de natureza técnica, produtiva e organizacional, 
entre empresas que, tradicionalmente, são classificadas em 
vários setores de atividades - metal-mecânica, eletrônica, 
química, serviços de engenharia -, de diversos tamanhos, e que 
possuem dinâmicas concorrenciais diferenciadas. (TEIXEIRA & 
GUERRA, 2003, p. 270) 

 

Além disso, uma refinaria constitui-se em um sistema complexo de produção 

intensivo em engenharia, de alto custo e feito por encomenda. Complexo 

porque sua produção envolve um grande número de componentes customizados 

                                                                 

27 “É óbvio que uma refinaria que vai processar petróleo de 16º API em qualquer lugar do 

mundo será mais cara que uma refinaria que vai processar petróleo de 26º API. A média 

que nós temos de produção de diesel é de 39%. A RNEST vai produzir 70% de diesel,  

porque o Brasil precisa de diesel. Existe uma entidade americana chamada Solomon que 

tem um indicador de complexidade de refino. Segundo a Solomon, a média de grau de 

complexidade das refinarias no Brasil é de 7,7, a RNEST terá um grau de complexidade 

de 9,6″. Entrevista coletiva concedida por Dr. Paulo Roberto Costa – Diretor de 

Abastecimento da Petrobras. Obtido em: 

http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=33077, acesso 14/01/2011; 22h45. 

http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/?p=33077
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e requer um amplo conjunto de habilidades e elevados níveis de conhecimentos. 

Em sua construção utilizam-se contratos de serviços do tipo EPC (Engineering-

Procurement-Construction), nos quais um único responsável (main contractor) 

encarrega-se do fornecimento de parcelas específicas do total da obra, 

respondendo pelo projeto executivo, pelo suprimento de materiais e 

equipamentos e pela construção e montagem.  (TEIXEIRA & GUERRA, 2003) 

 

A refinaria Abreu e Lima segue parcialmente este modelo de contratação; a 

diferença encontra-se no abandono do contratante principal, substituído pela 

divisão do projeto total em parcelas tecnicamente definidas, as quais são 

negociadas com diversos consórcios. Esta mudança decorre de problemas 

verificados em outras situações vivenciadas pela Petrobras, nas quais os 

resultados ficaram aquém dos esperados. No caso foram contratados, até 

aquele momento, sete consórcios:
28

 

  

 COEG (CONDUTO/EGESA); 

 CONEST (ODEBRECHT/OAS); 

 Consórcio Ipojuca (QUEIROZ GALVÃO/ IESA); 

 CONTRUCAP/PROGEN; 

                                                                 

28 Relação obtida a partir da publicação: Requisitos de Bens e Serviços das Empresas. Recife 

– PE. Abril/2010. Informe elaborado para o Encontro de Negócios 2ª fase – Petrobras; o 

evento realizou-se em Recife, no período compreendido entre os dias 26/29 de 04/2010, 

sob o patrocínio da Petrobras com apoio do SEBRAE-PE e da FIEPE; tinha por objetivo 

estabelecer o contato entre os representantes dos consórcios contratados pela Petrobras 

para a construção da Refinaria Abreu e Lima - RNEST e os empresários locais 

interessados em qualificarem-se como fornecedores de bens e serviços junto aos diversos 

consórcios. 
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Tabela 1 – Contratos para a construção da RNEST - Petrobras 

CONSÓRCIO  OBRA 
ESCOPO: OBRIGAÇÕES 

INCLUÍDAS NO CONTRATO 

Consórcio Camargo 

Corrêa – CNEC: 

Construções e Comércio 

Camargo Correa S.A. e 

CNEC Engenharia S.A. 

Unidades de Coqueamento 

Retardado – UCR (U-21 e U-

22), incluindo subestações, 

Casas de Controle e as 

Seções de Tratamento 

Cáustico Regenerativo (U-26 

e U-27) 

Fornecimento de materiais, 

fornecimento parcial de 

equipamentos, construção 

civil, montagem 

eletromecânica, 

preservação, 

condicionamento, testes, 

pré-operação, partida 

(início das operações), 

assistência à operação, 

assistência técnica e 

treinamentos. 

Consórcio CONEST-

UHDT, Odebrecht 

Plantas Industriais e 

Participações S.A. e 

Construtora OAS Ltda. 

Unidades de Hidrotratamento 

de Diesel (U-31, U-32), de 

Hidrotratamento de Nafta 

(U33 e U-34) e Unidades de 

Geração de Hidrogênio (U-35 

e U-36) 

Consórcio RNEST – 

CONEST Odebrecht 

Plantas Industriais e 

Participações S.A. e 

Construtora OAS Ltda. 

Unidades de Destilação 

Atmosférica – UDA (U-11 e 

U-12) 

Consórcio Conduto – 

EGESA 

CONDUTO - Companhia 

Nacional de Dutos e 

EGESA Engenharia S.A. 

Implantação dos dutos de 

recebimento e expedição de 

produtos da refinaria  

Serviços de análise de 

consistência do projeto 

básico, projeto executivo, 

fornecimento de materiais e 

equipamentos, construção 

civil, instalações elétricas, 

montagem eletromecânica, 

preservação, 

condicionamento, testes, 

apoio à pré-operação e 

operação assistida 

CONSTRUCAP – PROGEN 

CONSTRUCAP CCPS 

Engenharia e Comércio 

S.A. e PROGEN Projetos 

Gerenciamento e 

Engenharia Ltda.  

Serviços de infraestrutura 

civil 

Compreende o sistema de 

drenagem pluvial limpo, 

pontilhões de concreto, 

arruamento e pavimentação, 

áreas de armazenagem e 

portarias 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações disponíveis no site: 
http://www.grandesconstrucoes.com.br/br/index.php?option=com_conteudo&task=viewMateria&id=44. Acesso em 
05/07/2011. A Tabela relaciona os contratos assinados em 02/12/2009, envolvendo oito construtoras, organizadas 
em cinco consórcios, que ficaram responsáveis pelas obras, avaliadas em R$ 8,9 bilhões. 

 

http://www.grandesconstrucoes.com.br/br/index.php?option=com_conteudo&task=viewMateria&id=44
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 Consórcio EDTI (EGESA/TKK); 

 Consórcio TAG (TOMÉ/ALUSA/GALVÃO); 

 Consórcio CNCC (CAMARGO CORREA/ CNEC); e  

 JARAGUÁ EQUIPAMENTOS. 

 

Tais contratos são responsáveis pelas diversas atividades necessárias à consecução 

de parcelas específicas da refinaria em implantação. A tabela 1 explicita as diversas 

responsabilidades que envolvem um contrato EPC; utiliza-se como exemplo os 

contratos assinados pela Petrobras em dezembro de 2009. 

 

O uso de tais tipos de contrato impõe um padrão elevado de cooperação entre 

os diversos agentes que o integram, isto é, a operadora, os consórcios 

contratados e os diversos fornecedores, cabendo à empresa contratante, no 

caso à Petrobras, um papel de coordenador uma vez que se apresenta como 

agente responsável pela obra e, nesse sentido, definidor dos termos da 

cooperação, com vistas assegurar o controle estratégico da cadeia produtiva.  

 

Procura-se a seguir explicitar a cadeia de suprimento industrial para a etapa 

de implantação; adota-se por referência a noção de cadeia produtiva do refino 

elaborada em trabalho realizado pelo SEBRAE - PE 

 

Cadeia produtiva é entendida, neste trabalho, como a malha de 
interações sequenciada de atividades e segmentos produtivos 
que convergem para a produção de bens e serviços (articulação 
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para frente e para trás), articulando o fornecimento dos 
insumos, o processamento, a distribuição e a comercialização, e 
mediando a relação do sistema produtivo com o mercado 
consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia 
e, principalmente, do produto final, depende do conjunto dos 
seus elos e, portanto, da capacidade e eficiência produtiva de 
cada um deles. (SEBRAE– PE, 2008, p. 9)  

 

A conceituação acima enunciada coloca em evidência que a cadeia produtiva 

preocupa-se com o processo produtivo como um todo, salientando as 

vinculações que se estabelecem para trás (backward linkages), com os 

fornecedores, incluídos aí tanto os produtores de máquinas e equipamentos, 

quanto aqueles responsáveis pelos insumos, e para frente (forward linkages), 

com a inclusão dos diversos destinos do produto gerado na cadeia principal, no 

caso a Refinaria Abreu e Lima. 

 

A cadeia de suprimentos centra atenção nos fornecedores; no caso da 

indústria do refino de petróleo pode ser organizada em dois blocos, 

concentrando, na cadeia principal, a primeira geração do complexo 

petroquímico, que representa a refinaria Abreu e Lima com os seus diversos 

produtos e respectivas participações na carga total diária da unidade – diesel 

(25.800 m3), nafta (3.600 m3), GLP (1.500 m3), óleo combustível (1.900 ton.) e 

coque verde de petróleo (6.300 ton.). As questões referentes ao destino da 

produção e à comercialização - atacado e varejo - isto é a jusante na cadeia do 

refino, são incluídas no diagrama apenas para constar, uma vez que não se 

constituem em objeto de investigação para o presente trabalho; ao contrário, 

as preocupações desta tese encontram-se nas ligações para trás – a montante 

- da unidade produtiva sob análise, como caracterizado a seguir. 
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Na cadeia a montante destacam-se, de um lado os fornecedores de insumos, 

que engloba a própria indústria do petróleo e gás – a IP&GN, responsável pelos 

insumos principais da refinaria – petróleo e gás natural - e outras unidades da 

indústria química, que fornecem insumos diversos, notadamente os agentes 

catalisadores
29

, que atuam em diversas etapas dos vários processos que integram a 

estrutura produtiva da indústria do refino. O outro componente encontrado nesta 

posição da cadeia – e que se constitui como o foco deste trabalho - é a indústria de 

máquinas e equipamentos, que engloba um amplo conjunto de segmentos industriais que 

responde pelo fornecimento de todo parque de máquinas, equipamentos, áreas de 

tancagem e o conjunto de dutos e tubulações que compõem o núcleo da indústria do 

refino.  

 

 

                                                                 

29 Os catalisadores são agentes químicos usados para acelerar a reação de craqueamento , isto 

é, a divisão de cadeias grandes de hidrocarbonetos em outras menores; dentre tais 

agentes incluem-se a zeólita, hidrossilicato de alumínio, bauxita e alumino-silicatos. Há 

situações nas quais se faz necessário a combinação de hidrocarbonetos menores para 

produzir outros maiores; trata -se do processo denominado de reforma catalítica que 

também faz o uso de catalisadores, no caso, platina e mistura platina-rênio.  



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

75 

  



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

76 

 

Os segmentos industriais incluídos na cadeia de suprimentos da RNEST - 

apresentados no DIAGRAMA 1 - foram identificados tendo por base várias 

fontes. Conseguiu-se junto ao CENPES – Petrobras30 a relação de máquinas e 

equipamentos vinculados à área de produção, necessários para a implantação da 

refinaria Abreu e Lima - RNEST; no requerimento
31

 encaminhado ao referido 

centro eram incluídos uma série de especificações sobre tais equipamentos de 

modo a possibilitar a identificação dos segmentos industriais responsáveis por 

sua produção. 

 

As informações obtidas estão dispostas nas tabelas 2, 3 e 4.  

 

Na tabela 2 foram incluídas as variáveis expectativa de vida útil (anos), 

periodicidade de manutenção (anos) e grau de nacionalização (%). Trata-se de 

indicadores que visam evidenciar aspectos vinculados à durabilidade e 

manutenção, questões que podem indicar as perspectivas de reposição e de 

serviços de manutenção, ou seja, oportunidade de negócios para os 

fornecedores locais. No caso do primeiro indicador, os números incluídos não 

variam – todos os equipamentos da relação – 22 no total - possuem uma 

                                                                 

30 Através de contato realizado pela Professora Tania Bacelar, orientadora desta tese, o 

Gerente de Relações Institucionais – PETROBRAS - RNEST, viabilizou o acesso ao 

Gerente de Equipamentos do Grupo de Implantação da Refinaria Abreu e Lima do  Centro 

de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello - CENPES - Petrobras,  

responsável pelo projeto executivo da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, que se 

prontificou a fornecer as informações solicitadas.  

31 O requerimento encaminhado ao Dr. Dew ton Silva Carvalho, informava os objetivos que 

originaram a solicitação e incluía um modelo para o fornecimento das informações na 

forma de uma tabela com as diversas variáveis necessárias. Tal modelo está incluído nos 

Apêndices desta tese – Apêndice A.  
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expectativa de vida útil de vinte anos; quanto à periodicidade de manutenção 

observam-se valores de 2 anos com 3 ocorrências, 3 anos com 13 e 5 anos com 

6.  

 

Quanto à variável grau de nacionalização, esta se vincula à origem do 

equipamento, isto é, onde, desde a perspectiva dos técnicos do CENPES, o bem 

será produzido e, nesse sentido, está a indicar qual poderá ser a participação 

do produto nacional no conjunto do capital fixo produtivo da empresa e, ao 

mesmo tempo, expressa o potencial do fornecedor nacional como apto a 

produzir em condições equivalentes aos do resto do mundo. Os números 

apresentados são: oito ocorrências com 100% de nacionalização; um com 30%; 

um com 20%; 2 com 10% e 3 com zero ponto percentual. Em sete itens afirma-

se ignorar ainda o grau de nacionalização.  

 

Tais informações indicam que parcela importante das necessidades da 

Refinaria é produzida no país. Esta constatação encontra respaldo na pesquisa 

desenvolvida sob o patrocínio do Programa de Mobilização da Indústria 

Nacional de Petróleo e Gás Natural – PROMINP
32

 - sobre a competitividade da 

indústria para-petrolífera brasileira, que afirma 

 

 

 
                                                                 

32 O PROMINP - Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, foi instituído pelo Governo Federal  

através do Decreto no 4.925, do dia 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de 

maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases competitivas 

e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no 

exterior.  



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

78 

 

Tabela 2 – Pernambuco - Relação dos equipamentos – Fase de Implantação 

da Refinaria Abreu & Lima – Especificações 1 - 2010 

Equipamento Especificação 
Expectativa de 
vida útil (anos) 

Periodicidade de 
manutenção (anos) 

Grau de 
nacionalização (%) 

Compressores 

Alternativos 
C-11001 A/B 

C-12001 A/B 
20 2 10 

Bombas de Óleo 

Cru 
B-11001 A/B 

B-12001 A/B 
20 3 100 

Bombas de RAT 
B-11016 A/B/C B-12016 

A/B/C 
20 3 100 

Bombas de Água B-50001/02 A/B/C/D 20 3 100 

Compressores 
Centrífugos 

C-57001 A/B C-57001 E 

C-57001 C/D 
20 5 20 

Sistemas de 

Descoqueamento 
B-21025, M-B-21025 

B-22025, M-B-22025 
20 5 0 

Bombas de Carga 

do Reator – Diesel 
B-31006 A/B 

B-32006 A/B 
20 3 100 

Compressor 

Alternativo Diesel 
C-31002 A/B/C 

C-32002 A/B/C 
20 2 30 

Compressores 
Alternativos 

Nafta 

C-33002 A/B 

C-34002 A/B 
20 2 10 

Bombas 
B-33001 A/B / B-34001 A/B  

B-33002 A/B / B-34002 A/B 
20 3 100 

Turbogeradores 
TG-50001 / TG-50002 

TG-50003 
20 5 0 

Compressores 

Centrífugos 

C-21001 e C-22001 

C-31001 e C-32001 

C-33001 e C-34001 

20 5 0 

Bombas de 

combate incêndio  
B-56002 A/B/C/D/E B-56001 20 3 ? 

Bombas de 

circulação de água 

de resfriamento 

B-52001 /B/C/D/E 

B-53001 A/B/C 

B-54001 A/B/C 

20 3 ? 

Bombas booster 

de petróleo e 

OCREF 

B-4708.0501;  

B-4708.0401A 
20 3 ? 

Bomba de refluxo 

da torre de água 

ácida (C-276) 

B-41004 A/B, B-42004 A/B, 

B-43004 A/B, B-44004 A/B 
20 3 ? 

Bomba de 

circulação de 
amina (>150HP) 

B-28004 A/B, B-29004 A/B, 

B-38003 A/B, B-39003 A/B 
20 3 ? 

Sopradores 

SP-93001 e SP-94001 A/B, 

SP-93003 e SP-94003 A/B/C, 

SP-93004 e SP-94004 A/B, 

SP-93002 e SP-94002 A/B 

20 5 ? 

Soprador SP-45001 A/B/C 20 3 ? 

Mist Control Unit   Não definido  20 5 100 

Acid Pump  Não definido  20 3 100 

Acid Product Pump  Não definido  20 3 100 

Fonte: Grupo de Implantação da Refinaria Abreu e Lima – CENPES – Petrobras. (Dewton Silva Carvalho/RJ/Petrobras 
em 08/02/2010 13h47) 
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Praticamente todos os segmentos analisados reúnem 
capacidade produtiva para atender a maior parte da demanda 
de equipamentos da IPGN (Indústria de Petróleo & Gás 
Natural, o mesmo que IP&GN) nos próximos anos, sempre que 
não ocorram picos acentuados de demanda. Pudemos também 
verificar que as empresas entrevistadas estão dispostas a 
investir na expansão de sua capacidade de produção, caso 
venham a identificar um cenário claro de expansão para a 
demanda de seus equipamentos e serviços. (PROMINP, 2008, p. 

26) (o texto entre parêntesis é do autor desta tese)  

 

Quanto à tabela 3, as variáveis trabalhadas foram fornecedor, grau de 

essencialidade e grau de sofisticação tecnológica. Quanto à variável 

fornecedor, observa-se a forte presença das empresas multinacionais; quando 

relacionado com a variável relatada na tabela 1 – origem provável do bem – 

percebe-se que mesmo aqueles indicados como originários de locais no país, no 

caso São Paulo e Rio de Janeiro, o fabricante é uma subsidiária de empresa 

estrangeira. A segunda variável – grau de essencialidade - está a indicar 

alguma relação de dependência quanto ao equipamento considerado e, neste 

sentido, um maior cuidado do demandante no que se refere às exigências em 

termos de qualidade, prazo de atendimento e mesmo a necessidade de maior 

proximidade com o fornecedor, levando-o a atuar conjuntamente com o 

produtor ao longo do processo produtivo. Analisando as informações constata-

se que apenas um item aparece com um grau médio, enquanto os para os demais 

o grau é avaliado como alto. Aqui cabe uma ressalva: trata-se de uma avaliação 

cujos critérios não foram informados ao pesquisador, isto é, o técnico 

responsável pela coleta dos dados e preenchimento do formulário de 

solicitação não incluiu uma definição dos parâmetros utilizados na 

especificação do grau de essencialidade do equipamento, o que torna a 

informação de validade limitada.  
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No que diz respeito à variável sofisticação tecnológica, pode-se dizer, tende a 

representar, a primeira vista, como um requisito que joga contra os produtores 

da região dada sua condição de menor potencial tecnológico. No entanto, as 

informações fornecidas indicam a predominância de itens com um grau médio 

de sofisticação tecnológica: 18 menções, isto é, 81, 8%. Com uma indicação de 

grau alto aparecem os demais quatro ou, 18,2%. Aparentemente este resultado 

indica a relativa maturidade da indústria do Refino, tendo sua base tecnológica 

já incorporada ao segmento industrial responsável por sua produção. Vale 

lembrar que, na etapa inicial de desenvolvimento da IP&GN no Brasil, a 

Petrobras preocupou-se em internalizar toda a base tecnológica do refino, uma 

vez que a opção estratégica adotada então foi refinar internamente os óleos 

importados (TAVARES, 2005). No momento as indicações parecem contemplar 

alterações e avanços nas tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade dos 

derivados produzidos, notadamente aquelas dirigidas para a redução dos níveis 

de poluentes – o enxofre em particular - atendendo às cobranças da sociedade 

quando a aspectos vinculados à questão da proteção do meio ambiente.  
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Tabela 3 – Pernambuco - Relação dos equipamentos – Fase de Implantação 

da Refinaria Abreu & Lima – Especificações 2 - 2010 

Equipamento Fornecedor 

Grau de essencialidade  
para a unidade 

Grau de 

Sofisticação  

Tecnológica 

Alta Média Baixa Alta Média 
Baix

a 

Compressores Alternativos Dresser - X - - X - 

Bombas de Óleo Cru Flowserve X - - - X - 
Bombas de RAT Flowserve X - - - X - 

Bombas de Água Sulzer X - - - X - 

Compressores Centrífugos 
Ingersoll 
 Rand 

X - - X - - 

Sistemas de 

Descoqueamento 
Flowserve X - - X - - 

Bombas de Carga do Reator 
– Diesel 

Sulzer X - - - X - 

Compressor Alternativo 

Diesel 

Neuman & 

 Esser 
X - - - X - 

Compressores Alternativos 
Nafta 

Siad Macchine X - - - X - 

Bombas A Definir X - - - X - 

Turbogeradores A Definir X - - X - - 
Compressores Centrífugos A Definir X - - X - - 

Bombas de combate 

incêndio  
A Definir X - - - X - 

Bombas de circulação de 
água de resfriamento 

A Definir X - - - X - 

Bombas booster de petróleo 

e OCREF 
A Definir X - - - X - 

Bomba de refluxo da torre 

de água ácida (C-276) 
A Definir X - - - X - 

Bomba de circulação de 

amina (>150HP) 
A Definir X - - - X - 

Sopradores A Definir X - - - X - 

Soprador A Definir X - - - X - 

Mist Control Unit   A Definir X - - - X - 

Acid Pump  A Definir X - - - X - 
Acid Product Pump  A Definir X - - - X - 

Fonte: Grupo de Implantação da Refinaria Abreu e Lima – CENPES – Petrobras – (Dewton Silva 
Carvalho/RJ/Petrobras em 08/02/2010 13h47) 

 

Quanto à tabela 4, seu foco encontra-se na origem provável do equipamento, 

isto é, procura indicar, desde a expectativa dos técnicos envolvidos na 

elaboração do projeto executivo da refinaria Abreu e Lima, quais áreas do 

globo terrestre responderiam pelo fornecimento dos equipamentos presentes 
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na relação e os seus prováveis fornecedores. No requerimento enviado à 

Petrobras foram identificados territórios específicos, iniciando-se por aqueles 

próximos ao empreendimento – Região Metropolitana do Recife - RMR, 

Nordeste Oriental
33

 – seguido de alguns Estados brasileiros, notadamente 

aqueles com alguma vinculação com a indústria do Petróleo – São Paulo, Rio de 

Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. A partir daí incluem-se áreas fora do país, 

divididos em América Latina e Resto do Mundo. A análise da tabela 4 levou à 

exclusão de algumas daquelas origens uma vez que estavam ausentes nas 

respostas recebidas. Os números apresentados indicam que dos 22 itens 

incluídos, cinco têm origem no exterior, mais especificamente, Índia, EUA (2), 

Alemanha e Itália; cinco são produzidos no país – São Paulo (3) e Rio de 

Janeiro (2). Os demais aprecem sem uma definição quanto à provável origem. 

Relacionando com informações constantes da coluna fornecedor, tabela 2, 

observe-se, como já assinalado acima, que os fabricantes citados são todas 

empresas multinacionais.   

 

 

 

 

 

 

                                                                 

33 O Nordeste Oriental configura um espaço correspondente a um raio de aproximadamente 

300 quilômetros a partir da cidade do Recife, englobando quatro capitais – Natal, João 

Pessoa, Recife e Maceió -, dois aeroportos internacionais, três regionais, cinco portos 

internacionais, com uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes,  

participando com mais de 35% do PIB do Nordeste.  



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

83 

 

Tabela 4 – Pernambuco - Origens dos equipamentos - Fase de 

Implantação da Refinaria Abreu & Lima - 2010       

Equipamento Fornecedor 

Origem dos equipamentos 

Áreas no Brasil 
Resto do mundo 

SP RJ 

Compressores Alternativos Dresser - - INDIA 

Bombas de Óleo Cru Flowserve - X - 

Bombas de RAT Flowserve - X - 

Bombas de Água Sulzer X - - 

Compressores Centrífugos 
Ingersoll 

 Rand 
- - EUA 

Sistemas de Descoqueamento Flowserve - - EUA 

Bombas de Carga do Reator – Diesel Sulzer X - - 

Compressor Alternativo Diesel 
Neuman & 

 Esser 
- - ALEMANHA 

Compressores Alternativos Nafta 
Siad 

Macchine 
- - ITÁLIA 

Bombas A Definir - - - 

Turbogeradores A Definir - - - 

Compressores Centrífugos A Definir - - - 

Bombas de combate incêndio  A Definir - - - 

Bombas de circulação de água de 

resfriamento 
A Definir - - - 

Bombas booster de petróleo e OCREF A Definir - - - 

Bomba de refluxo da torre de água ácida 

(C-276) 
A Definir - - - 

Bomba de circulação de amina (>150HP) A Definir - - - 

Sopradores A Definir - - - 

Soprador A Definir - - - 

Mist Control Unit   A Definir X - - 

Acid Pump  A Definir - - - 

Acid Product Pump  A Definir - - - 

Fonte: Grupo de Implantação da Refinaria Abreu e Lima – CENPES – Petrobras. (Dewton Silva Carvalho/RJ/Petrobras 

em 08/02/2010 13h47) 

 

Dadas as limitações das informações obtidas, procurou-se um caminho 

alternativo para a identificação de potenciais fornecedores locais para a 

refinaria; foram utilizados os segmentos industriais identificados em pesquisa 

desenvolvida sob o patrocínio do PROMINP, realizada tendo por objetivo 

analisar a competitividade da Indústria Para-Petrolífera Brasileira - IPP.  
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Neste trabalho foram caracterizados dezoito segmentos produtivos, 

presentes na estrutura industrial brasileira, os quais, em sua maioria, 

encontram-se em condições de fornecer vários dos diversos requerimentos 

demandados pela Indústria do Petróleo e Gás Natural – IP&GN. Alguns destes 

segmentos
34

 foram adotados para auxiliar na identificação de quais deles 

fazem parte da estrutura industrial do espaço objeto de análise desta tese, 

buscando, através do Cadastro Industrial de Pernambuco editado pela FIEPE e 

da Relação das Empresas Instaladas em Suape
35

, identificar as empresas a 

eles vinculadas. Os resultados são incluídos na tabela 5. 

 

TABELA 5 - Pernambuco - Distribuição espacial das empresas com potencial para 
fornecer equipamentos para a Refinaria 

 Regiões do Estado 

 Bens/Produtos  

RMR Suape 

Estratégico 

Zona da 

Mata 

Nº de 

empresas 
Geradores e motores elétricos 7 3 1 11 

Instrumentação e controle de 

processos 
 2  2 

Subestação e transformadores 4   4 

Válvulas e City Gates 1  1 2 

Bombas 1   1 

Hastes e unidades de bombeio 1 1  2 

Compressores 1 1  2 

Flanges e conexões 5   5 

Caldeiraria 6 3  9 

Siderurgia e Tubos de aço 11 7 2 20 

TOTAL 37 18 4 59 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Cadastro Industrial de Pernambuco - FIEPE; Oliveira, Adilson 
(Coordenador) Indústria Para-Petrolífera Brasileira: Competitividade... op. cit.. 
 Área correspondente aos municípios pernambucanos de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno e Escada. 

                                                                 

34 Alguns dos segmentos incluídos no estudo do PROMINP foram excluídos na medida em que 

não eram encontrados nos informes disponíveis no cadastro da FIEPE e também na relação 

das empresas instaladas em SUAPE.  

35 Disponível em http://portodesuape.blogspot.com/2010/05/empresas-instaladas-em-

suape.html. Acesso em 01/02/2009. 

http://portodesuape.blogspot.com/2010/05/empresas-instaladas-em-suape.html
http://portodesuape.blogspot.com/2010/05/empresas-instaladas-em-suape.html
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Tais considerações em torno dos segmentos industriais que produzem ou 

apresentam condições para produzir os requerimentos necessários à 

implantação da Refinaria Abreu e Lima, presentes na área objeto de estudo, 

tem como propósito preparar as análises sobre o potencial destas indústrias 

como fornecedoras para o empreendimento em estudo e, também, introduzir 

reflexões sobre as práticas da Petrobras em suas relações com tais 

produtores, de modo a explicitar suas estratégias para preservar suas 

necessidades em termos de qualidade, prazos e preços em seus contratos de 

fornecimento e, ao mesmo tempo, viabilizar a participação de produtores 

locais em sua carteira de clientes-fornecedores, adequando-se à política do 

governo brasileiro de  

  

(...) maximização do suprimento doméstico da demanda de bens 
e serviços da IPGN. Essa política atende a necessidade das 
operadoras do mercado petrolífero, para as quais a 
proximidade com os fornecedores é vantajosa para o sucesso 
de seus projetos. Dessa forma, o desempenho econômico da 
IPGN brasileira será fundamentalmente determinado pela 
competitividade de sua rede de fornecedores. (PROMINP, 

2008, p. 24)  

 

 

2.3 O papel do Estado: a Petrobras como agente da política estatal 

 

 

Em item final do capítulo 1 procurou-se refletir sobre o papel do Estado nas 

questões referentes aos processos de desenvolvimento e às características 
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que marcam tais processos em termos de produção de desigualdades de rendas 

e oportunidades. Mostrou-se então a ocorrência de dois momentos na 

coordenação das ações focadas em tais questões: a primeira fase – anos 50 / 

final anos 70 - na qual o Estado assume o papel de agente deflagrador das 

ações que tinham por objetivo a redução das disparidades de renda entre as 

regiões e entre as pessoas e uma segunda fase – décadas de 80 e 90 - em que 

o Estado perde a capacidade para manter aquela postura inicial, primeiro por 

se encontrar com suas finanças em condições precárias – por várias razões, 

mas, principalmente, como resultante do choque dos juros do final dos anos 

setenta que abalou profundamente as finanças públicas -, problema que até 

hoje causa dificuldades para a sociedade brasileira – adicionalmente o Estado 

passa a ser considerado algo anacrônico – alguns o qualificavam como jurássico 

– incapaz de dar conta dos problemas que teria de enfrentar, além de 

distorcer as condições objetivas para a livre atuação do mercado, o qual passa  

a se constituir no único agente capaz de „coordenar‟ as questões relevantes 

para a consecução do desenvolvimento dos espaços estagnados, de forma 

eficiente e eficaz. 

 

O propósito do presente item encontra-se em refletir e explicitar como esses 

dois momentos, que marcam a evolução da ação do Estado no período recente, 

repercutem sobre a postura adotada pelo Governo Federal em relação à 

indústria do petróleo, mais precisamente sobre as consequências que a 

presença da Refinaria Abreu e Lima em Suape pode produzir para o espaço sob 

análise.  
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No período inicial que, neste caso, começa com a criação da Petrobras em 

1953, no Governo de Getúlio Vargas, e encerra-se com os choques do petróleo 

nos anos setenta, a estratégia adotada pelo governo federal para a Petrobras 

foi centrar sua atuação no Refino, transporte e distribuição, uma vez que 

representava a fase mais lucrativa da indústria do petróleo. Nesse sentido 

vale atentar para o que afirma José Fantine: 

  

O elevado valor agregado no refino, a reserva de mercado 
(ninguém poderia mais construir refinarias no País a não ser a 
Petrobras), o monopólio da importação de derivados (não 
havendo riscos de bloqueios pelo cartel da distribuição e 

revenda) e o crescimento acentuado da demanda
36

, permitiram 
a geração de renda para desenvolver progressivamente o refino 
nacional, tudo complementado por aportes iniciais federais 
provenientes de captação de acordo com regras estabelecidas 
por legislação específica. Esta foi a fórmula para o sucesso da 
Petrobras, a qual se consolidou graças aos investimentos 
maciços em formação de recursos humanos, pesquisa 
tecnológica e aos investimentos em transporte e estocagem. 
(FANTINE, 2003, p. 4) 

 

É neste período que se instala o parque de Refino no país, começando por 

Cubatão, com a construção da Refinaria Presidente Bernardes – RBPC, em 

1955, época na qual ainda não se detinha, internamente, o domínio do processo 

de refino. A partir de então, todo o esforço da Petrobras voltou-se para a 

capacitação de mão-de-obra buscando internalizar o know-how da indústria do 

                                                                 

36 Os governos Getúlio e Juscelino impulsionaram o desenvolvimento industrial, a abertura de 

rodovias e a implantação da indústria automobilística no país, favorecendo a demanda por 

óleo diesel, gasolina e óleo combustível. 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

88 

petróleo, particularmente dos processos de refino e para a ampliação da 

capacidade de processamento, adotando por norma a instalação de unidades 

em pontos estratégicos do País (RS, MG, PR), ou em espaços com demanda já 

estabelecida (SP, RJ). Desta forma a capacidade disponível quando da crise do 

final dos anos setenta atingia a marca de 1.300.000 bpd. 

 

Por outro lado, é importante assinalar que as ações da Petrobras com vistas à 

construção de diversas unidades de refino no país produziram impactos muito 

intensos na capacidade produtiva da indústria produtora dos equipamentos, 

insumos e serviços necessários àquela expansão. Nesse sentido vale atentar 

para a afirmação incluída a seguir 

 

O primeiro ciclo, do Abastecimento, durou cerca de 25 anos. 
Em 1954 quando apenas parafusos, chumbadores, e peças 
similares foram produzidos no País para as refinarias da Bahia 
(RLAM) e de Cubatão (RPBC), o índice de compras no Brasil era 
de cerca de 10%. Em 1979 ele já atingia 84% de materiais e 
equipamentos adquiridos no País. (ANP/PUC-RJ, 1999, p. 6) 

 

Este aspecto, fundamental para os objetivos desta tese, tem origem nas 

condições objetivas vivenciadas pela estatal brasileira nesta etapa inicial de 

sua existência. Primeiro vale lembrar, como já salientado acima, o fato de não 

dominar a tecnologia do refino – o que produziu diversos problemas quando da 

construção da primeira refinaria brasileira – colocando-se como um primeiro 

objetivo para empresa a capacitação técnica de sua mão-de-obra. Por outro 

lado, o Brasil passa na época considerada, por sucessivos problemas com o 

Balanço de Pagamentos, os quais, em boa medida, têm origem na escassez de 

divisas; tal situação colocava a importação dos bens e serviços necessários à 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

89 

operação da estatal como inviável, resultando na solução doméstica, isto é, 

atuar internamente para capacitar tambem os empresários e as empresas 

produtoras com potencial para fornecer equipamentos, máquinas, insumos e 

serviços objeto de demanda da petroleira. 

 

Os sucessivos choques do petróleo – 1973 e 1979 – produziram consequências 

importantes para a indústria do petróleo. A principal foi o deslocamento do 

ponto lucrativo da atividade do refino para a exploração/produção, uma vez 

que os preços do óleo cru cresceram de forma exponencial e sem relação com 

os custos de produção. 

 

Este deslocamento implicou na redefinição das estratégias da estatal 

brasileira: o foco agora se encontra na exploração e produção. Como a 

produção em terra – dita onshore – revela-se muito limitada, busca-se o 

caminho da produção no mar, em águas profundas e ultraprofundas – a 

descoberta de reservas de petróleo nas águas da Bacia de Campos no Estado 

do Rio de Janeiro, tem lugar em meados da década de 70 - implicando em um 

novo esforço para gerar competências nas tecnologias de exploração e 

produção em condições diversas das enfrentadas em terra, e tambem 

integrando-se aos produtores de bens e serviços necessários para suas 

operações, buscando auxiliá-los em sua demanda por capacitação.  

 

Neste ponto, é importante lembrar, os anos finais da década de setenta 

corresponde à fase final da época conhecida como „milagre brasileiro‟, com a 

economia dando sinais de esgotamento do ciclo expansivo.  
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Nos anos oitenta, consolidam-se as novas configurações da IP&GN brasileira, 

com o redirecionamento da maior parte dos investimentos para a etapa de 

exploração/produção; como destacado acima, tratava-se de atuar em áreas 

com tecnologias ainda não dominadas pela empresa e, tambem pelo parque 

produtor dos requisitos necessários ao processo produtivo; a resultante foi 

uma redução expressiva nos índices de compras no país, que atinge em torno 

de 50% em 1980. No entanto, esta questão foi rapidamente solucionada, como 

mostra o estudo da ANP/PUC 

 

(...) o parque nacional rapidamente absorveu a novidade e em 
apenas 3 anos o índice de compras no País retornou para o 
patamar de 80%. Grande parte das empresas estrangeiras 
fornecedoras resolveram constituir parcerias com empresas 
brasileiras ou se estabeleceram no Brasil. Em 1984 superou-se 
o patamar de 90%, época em que a escassez de divisas do País 
ainda indicava a necessidade de substituição máxima de 
importações, independentemente da efetiva competitividade do 
produto nacional, não só no setor petróleo como na indústria de 
maneira geral. (ANP/PUC-RJ, 1999, p. 6, 7) 

 

Os anos noventa representam momento em que, dadas alterações no ambiente 

macroeconômico e no aparato institucional que rege a IP&GN brasileira, 

podem-se perceber rupturas com a estratégia até então adotada pela 

Petrobras, tanto em suas ações no âmbito da produção, processamento e 

comercialização do petróleo, quanto em suas relações com seus fornecedores.  

 

No Plano macroeconômico tem-se o processo de abertura da economia cujo 

início verifica-se na administração Collor de Melo e, mais adiante o 
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equacionamento da questão inflacionária com a edição do Plano Real no governo 

Itamar Franco, que vem acompanhado da sobrevalorização cambial; no plano 

institucional a nova lei do petróleo
37

, de 1997, redefine o arcabouço legal do 

setor petrolífero: por um lado acaba com o monopólio estatal do petróleo, 

abrindo o setor à concorrência das empresas nacionais e multinacionais,  ao 

mesmo tempo cria a Agência Nacional do Petróleo - ANP
38

, e o Conselho 

Nacional de Política Energética - CNPE
39

 e, pouco tempo depois, em 1999, a 

instauração de um novo regime tributário para a indústria de petróleo e gás 

natural, o REPETRO
40

. A par das alterações nos fundamentos legais que regem 

o setor, processa-se tambem mudanças nas estratégias gerenciais e 

                                                                 

37 A Lei ordinária nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 – a chamada Lei do petróleo - marca o fim 

do monopólio estatal do petróleo da União nas atividades relacionadas à exploração, 

produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, o qual era exercido pela Petrobras,  

conforme autorizado pela lei nº 2004 de 1953. Agora as empresas da área petrolífera,  

nacionais e estrangeiras, estão autorizadas a atuar em todos os elos da cadeia do 

petróleo. 

38 A Agência Nacional do Petróleo é uma autarquia integrante da Administração Pública 

Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Tem por finalidade promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da 

indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na Lei nº 9.478, de 06/08/97, 

regulamentada pelo Decreto nº 2.455, de 14/01/98.  

39 O Conselho Nacional de Política Energética, também foi criado pela lei nº 9.478, para 

planejar e formular políticas energéticas e de petróleo. 

40 Regime Especial de Importação de bens destinados às atividades de pesquisa e lavra das 

jazidas de petróleo e gás natural. Criado em 1999, tal regime franqueou de qualquer 

tributação a importação de equipamentos. É importante enfa tizar que os benefícios 

fiscais do REPETRO também se aplicam aos equipamentos nacionais fictamente 
exportados. No que diz respeito à exportação ficta   sob o regime do REPETRO, alguns 

estados vêm considerando que nesse tipo de operação o ICMS é devido. Obs.: 

Por Exportação Ficta entende-se a operação de venda de produtos nacionais a empresas 

sediadas no exterior ou entidade de governo estrangeiro ou organismo internacional, sem 

que ocorra sua saída do território brasileiro, contra pagamento em moeda estrangeira de 

livre conversibilidade. Essa operação comercial produz todos os efeitos fiscais e cambiais 

de uma exportação. Obtido no site: http://www.joiabr.com.br/comex/jan09.html. Acesso 

em 10/02/2010). 

http://www.joiabr.com.br/comex/jan09.html
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administrativas que passam a conduzir as principais transações da Petrobras. 

Nas palavras de Cássio Garcia Ribeiro Soares da Silva: 

 

A partir de meados da década passada a operadora nacional 
passa a adotar um comportamento comercial e tecnológico 
estratégico, caracterizado pela terceirização de seus projetos 
de E&P, com vistas a rebaixar os custos de transação que tinha 
que assumir no desenvolvimento dos novos campos offshore 
descobertos na Bacia de Campos. Acompanhando a tendência 
internacional a estatal brasileira buscou, ao longo da segunda 
metade da década passada e primeira metade da atual, 
externalizar parte significativa das atividades de inovação e de 
investimento às grandes empresas de engenharia (as chamadas 
contratantes principais). (SILVA, 2009, p. 106) 

 

Esta nova postura representa uma revisão nas relações da Petrobras com seus 

fornecedores, uma vez que a decisão sobre onde comprar, a partir de então, é 

transferida para „as chamadas contratantes principais‟, em geral grandes 

empresas estrangeiras, pouco interessadas nas relações com produtores 

locais. Pode-se dizer, portanto, que a Estatal abandona a perspectiva que 

adotou no passado de agir privilegiando a interface pública de apoio ao 

produtor local, inclusive assumindo o pagamento de sobre preço decorrente 

desta opção, para impor uma atuação em que questões como aumento da 

lucratividade e de redução de custos tornam-se prioritárias na condução dos 

negócios da empresa.   

 

A partir de 2003, com o início do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, observam-se novas e profundas alterações na condução da política para o 

setor petróleo. A criação do Programa de Mobilização da Indústria Nacional 
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de Petróleo e Gás Natural – PROMINP - em dezembro de 2003 e da Rede 

Brasil de Tecnologia - RBT
41

 - são exemplos que indicam a opção por redefinir 

as estratégias empresariais adotadas pela Petrobras no passado imediato, e 

voltar a utilizar o poder de compra da estatal como instrumento de apoio ao 

desenvolvimento da indústria local fornecedora da IP&GN. Como salientado por 

Cássio Garcia Ribeiro Soares da Silva 

 

(...) com vistas a engendrar um processo de revitalização da 
indústria para-petroleira local e, concomitantemente, aumentar 
a geração de empregos no país, o governo federal introduziu, a 
partir de 2003, modificações substanciais no tratamento 
concedido à questão do fornecimento local nos 
empreendimentos de E&P de P&GN. (SILVA, 2009, p. 110) 

 

Um dos pontos principais desta nova postura do Governo Federal é 

representado pela noção de „conteúdo local mínimo‟. Aqui, vale lembrar, esta 

idéia é anterior ao início do Governo Lula; surge já em 1999, quando a ANP, a 

partir de estudo realizado sobre a competitividade do fornecedor nacional, 

(ANP/PUC-RJ, 1999), passa a incluí-la como uma exigência nos leilões de áreas 

de exploração e produção de petróleo e gás natural sob seu controle.  

 

 

 

 

                                                                 

41 A RBT foi criada em 2003, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com o objetivo de 

promover a articulação entre a administração pública, a universidade brasileira, as 

empresas e os agentes financeiros, para o desenvolvimento tecnológico dos setores 

produtivos locais. 
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CAPÍTULO 3 

AS INDÚSTRIAS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA REFINARIA ABREU LIMA 

COMO FORNECEDORES PARA O EMPREENDIMENTO – PERSPECTIVAS 

 

 

 

O Capítulo anterior foi elaborado com vistas a explicitar dois aspectos 

essenciais à consecução da presente tese. Em primeiro lugar procurou-se 

discorrer sobre as características técnicas que marcam a Refinaria Abreu e 

Lima, destacando seu grau de complexidade e seu potencial produtivo; tinha-se 

em vista mostrar que tal grau de complexidade está vinculado ao volume e 

dimensões dos equipamentos demandados. Em seguida foram trabalhados os 

requisitos em termos de equipamentos necessários à fase de implantação do 

empreendimento, definidos com base em informações fornecidas pelo CENPES 

e tambem em trabalho elaborado sob o patrocínio do PROMINP, utilizados 

para a elaboração da cadeia de suprimentos, a qual evidencia os segmentos 

industriais aptos a produzi-los. Mostrou-se, então, que tais ramos integram os 
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grupos industriais usualmente designados como metal-mecânico e eletro-

eletrônico
42

.  

 

O segundo ponto abordado diz respeitos às ações da Petrobras com vistas a 

viabilizar a presença, entre os fornecedores dos requisitos para a implantação 

da refinaria, dos produtores locais, isto é a participação da indústria 

pernambucana na produção dos equipamentos necessários à construção da 

Refinaria Abreu e Lima.  

 

Agora, este Capítulo, o terceiro, tem por objetivo identificar e analisar o 

potencial das indústrias presentes na área de influência direta da Refinaria 

Abreu e Lima como fornecedores para o empreendimento. Procura-se 

inicialmente fazer breves considerações sobre a evolução recente e situação 

atual da economia pernambucana. Esta caracterização geral serve de pano de 

fundo para a apresentação da configuração local dos segmentos industriais 

com potencial para produzirem os requerimentos em termos de equipamentos 

demandados pelo empreendimento em implantação em Suape, isto é que se 

constitui, portanto, o passo a ser trabalhado em seguida. Por fim, são 

apresentados os procedimentos elaborados para a construção e execução da 

                                                                 

42 É importante destacar que a Philips contribuiu para a mudança do conceito que permeava a 

atividade da indústria metalmecânica até então, passando a incorporar a produção de 

elementos e componentes eletrônicos. Surgia, assim, o conceito de eletrometalmecânica 
em Pernambuco. 

Firmou-se, desde então, a tendência de diversificação da oferta de produtos 

disponibilizados para o mercado. E os setores metalmecânico e de eletroeletrônicos, que 

antes eram distintos, passaram a integrar um conceito único, com ampliação da margem 

competitiva de ambos. Em 1981, o sindicato que representa as empresas do setor, antes 

chamado Sindicato dos Proprietários das Indústrias Metalúrgicas de Pernambuco, mudou 

de nome, passando a se chamar Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 

Material Elétrico do Estado de Pernambuco (SIMMEPE). (INTG, 2009, p.95).  
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pesquisa de campo, desenvolvida com o objetivo de obter junto aos 

estabelecimentos industriais identificados, informações sobre suas 

percepções e estratégias de atuação frente à presença da Refinaria Abreu e 

Lima em Suape. 

 

 

3.1 Considerações sobre a evolução recente da economia de Pernambuco  

 

 

3.1.1 Os anos finais do século XX: estagnação e baixo dinamismo
43

 

 

 

O Estado de Pernambuco apresenta em sua formação socioeconômica os traços 

típicos da configuração regional nordestina. O espaço do litoral e da Zona da 

Mata caracteriza-se pelo grande empreendimento açucareiro implantado nos 

primórdios da era colonial. A extensa área interiorana apresenta como traço 

marcante uma economia de subsistência – que se caracteriza pela pobreza e 

atraso - vinculada à pecuária extensiva, formando um complexo que se 

                                                                 

43 As informações trabalhadas neste item foram retiradas dos textos: Lima, João Policarpo 

R., Sicsú, Abraham Benzaquem e Padilha, Maria Fernanda F. G.. ECONOMIA DE PERNAMBUCO: 

TRANSFORMAÇÕES RECENTES E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO REGIONAL GLOBALIZADO. (Acesso em 

30/11/10 - 8h52) Disponível em www.unicap.br/neal/artigos/Texto7ProfAbraham.pdf; 

GUIMARÃES NETO, Leonardo. Trajetória Econômica de Uma Região Periférica. Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ. Abril /2002. Acesso 01/12/10 – 05h10. Disponível 

em http://www.fundaj.gov.br/observanordeste/obte014.html; Santos, Valdeci Monteiro 

dos. As diferentes experiências de industrialização incentivada das regiões metropolitanas 

de Salvador, Recife e Fortaleza. Revista Pernambucana de Desenvolvimento, Recife, v.16, 
n.2, p.35-67, jul.1996/dez.1997. 

http://www.unicap.br/neal/artigos/Texto7ProfAbraham.pdf
http://www.fundaj.gov.br/observanordeste/obte014.html
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encontra associado à atividade açucareira exportadora de onde absorve o 

dinamismo. 

 

Sua evolução segue o mesmo padrão observado para o Nordeste e que foi 

sintetizado por Guimarães Neto (2002); este autor propõe uma periodização 

que engloba três momentos: 

 

 (...) momento de consolidação de uma estrutura econômica e social que 
tradicionalmente se identificou como o Complexo Econômico do Nordeste, 
constituído de vários segmentos exportadores os quais - associados a algumas 
atividades econômicas mais voltadas para o mercado interno, inclusive a atividade 
pecuária que a partir de determinado momento passou a ter dinâmica própria - 
revelou intensa capacidade de absorção de força de trabalho; (correspondendo à 
etapa de povoamento e colonização do que viria a ser o Nordeste, abrangendo a 

maior parte do período colonial e alcançando a primeira metade do século XIX) 

 

 (...) de um segundo momento, no qual este complexo regional volta-se para o 
mercado interno e passa a se articular, da perspectiva comercial - como produtor 
ou como consumidor - com os demais espaços nacionais, num movimento mais geral 
de constituição e consolidação do mercado interno brasileiro; (grosso modo, 
verificando-se entre o final do século XIX e primeira metade do século XX) 

 

 (...) de um terceiro momento, que consistiu na superação da articulação comercial 
anterior, caracterizado - em fase mais recente e correspondente à consolidação 
dos segmentos mais importante da indústria pesada no país - pela transferência 
para as regiões periféricas, inclusive o Nordeste, de frações do capital produtivo, 
público e privado, que, explorando novas oportunidades de investimento nesses 
espaços, promoveriam uma integração produtiva dessas regiões, já articuladas 
comercialmente desde a fase anterior. (correspondendo ao período pós anos 

sessenta em que se configura um novo padrão de atuação do Estado brasileiro) 
(GUIMARÃES NETO, 2002, p.2) (Os textos entre parêntesis são do autor desta 

tese) 
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Esta última etapa reflete o auge do modelo de desenvolvimento por 

substituição de importações; este período - anos 60 e 70 – corresponde à fase 

de ação da SUDENE, que pela via dos incentivos fiscais e demais instrumentos 

da política regional viabilizaram a expansão e a diversificação da indústria 

Nordestina, em particular a Pernambucana. O problema aqui se manifesta na 

concentração de tais investimentos na região Metropolitana do Recife – RMR, 

enquanto os espaços do interior – tanto do Agreste como do Sertão - mantêm-

se atrelados a um setor primário atrasado, com baixa produtividade e marcado 

por uma estrutura agrária caracterizada pela desigualdade, ainda que com a 

presença, em áreas do Agreste, de algumas atividades industriais e 

agroindustriais. 

 

A expansão observada, no entanto, perde intensidade, em parte resultante da 

menor participação nos incentivos da SUDENE, notadamente na primeira 

metade dos anos 80; no período seguinte, a economia pernambucana recupera 

algum dinamismo que, no entanto, revela-se limitado, voltando a desacelerar 

nos anos 90. 

 

As explicações para este comportamento são de ordens diversas; em primeiro 

lugar deve-se salientar que o papel desempenhado por Pernambuco como 

entreposto comercial da região Nordeste – parcela preponderante do comércio 

regional passava por Recife – praticamente desaparece na etapa de integração 

produtiva, na qual se verifica o processo de integração da economia brasileira, 

levando os demais Estados nordestinos a se articularem diretamente com o 
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centro hegemônico. Outro aspecto relevante a considerar é representado 

pelas dificuldades que a agroindústria sucroalcooleira enfrentava em termos 

de competitividade, expressas nos níveis baixos de produtividade alcançados 

frente às demais regiões produtoras, notadamente São Paulo.  

 

Por fim deve-se lembrar a concorrência dos demais estados nordestinos que 

passam atrair investimentos industriais como foi o caso do Polo Petroquímico 

de Camaçari, do complexo cloro-químico de Alagoas e Sergipe e do Polo 

minero/metalúrgico de São Luís. Tais espaços econômicos tornam-se assim, por 

conta do maior dinamismo e de economias externas, mais interessantes e 

atrativos desviando investimentos que poderiam ter ido para Pernambuco. Por 

outro lado a Região Metropolitana do Recife fica fora da faixa A de 

prioridades para projetos que buscassem incentivos fiscais por via da 

SUDENE, o que levou à gradativa perda de participação nos recursos dos 

incentivos fiscais. 

 

O comportamento da Indústria de Transformação segue o padrão apresentado 

pela economia como um todo. Após período de intenso crescimento no início 

dos anos 70, mais precisamente no período do chamado „milagre brasileiro‟ – 

68/73 -, a indústria local entra em fase de declínio que começa a manifestar-

se já nos anos finais da década de 70 adentrando pelos anos 80; apresenta 

alguma recuperação na segunda metade dos anos oitenta que, no entanto, dura 

muito pouco, voltando ao quadro de estagnação e baixo dinamismo que pode ser 

observado durante os anos 90. Tal comportamento decorre, em boa medida 

dos fatores listados acima.  
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Outros aspectos também contribuíram para a constituição do quadro de 

deterioração e níveis irrisórios de expansão: em primeiro lugar vale destacar a 

abertura da economia brasileira, o que representou a perda de 

competitividade de alguns setores da indústria pernambucana; adicionalmente 

verificou-se no período a ampliação das dificuldades da agroindústria 

sucroalcooleira em decorrência da eliminação da proteção do estado, com o fim 

do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA. Este aspecto aliado aos problemas 

que o setor enfrentava em função dos baixos níveis de produtividade e, 

portanto sem perspectivas de competitividade frente às demais regiões 

produtoras, levaram os empresários vinculados ao setor buscar a 

diversificação de seus investimentos em outras regiões do país desviando 

recursos importantes da economia de Pernambuco.  

 

Por outro lado, vale destacar outros fatores como a menor agressividade fiscal 

dos governos de Pernambuco, a baixa produtividade e a reduzida articulação 

econômica das regiões do interior com a RMR e o reduzido índice de dinamismo 

do setor terciário pernambucano em que a informalidade tem um peso elevado, 

dificultando, sobremaneira, a geração de renda e a acumulação produtiva. 

 

Naturalmente, não se pode esquecer, existiram espaços dinâmicos que, de 

certa forma foram responsáveis pela manutenção de algum crescimento para a 

economia de Pernambuco. No setor primário cabe salientar o caso da 

fruticultura irrigada do sertão – Polo Petrolina/Juazeiro -, com as culturas da 

uva e da manga que apresentam comportamento dinâmico, direcionando sua 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

101 

produção para o mercado externo, principalmente para a União Européia e 

Estados Unidos.  

 

Também merece destaque o Polo de Confecções do Agreste, inicialmente 

voltado para a produção de confecções para as camadas de baixa renda de 

Pernambuco, apresentando uma produção caracterizada pela baixa qualidade e 

preços „populares‟, que apesar da informalidade e da precarização das relações 

de trabalho e dos baixos salários pagos, garante a manutenção de parcela 

expressiva da população local. Por fim vale lembrar alguns segmentos do setor 

terciário, a exemplo de transporte, armazenagem e comunicações, em 

particular este último, que propiciaram algum dinamismo para a economia 

estadual, ao longo do período considerado.  

 

 

3.1.2 Os anos 2000: perspectivas de recuperação 

 

 

Nos últimos anos, a partir de 2000, a economia de Pernambuco, ainda que sem 

superar as limitações explicitadas acima, passa a apresentar um desempenho 

um pouco melhor, que está relacionado com alguns fatores:  

 

 O Complexo Industrial Portuário de Suape consolida-se passando a atrair 

novos investimentos; 
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 Recuperação do papel de entreposto comercial do Estado: dado sua 

localização estratégica no Nordeste, Pernambuco posiciona-se com 

vantagens para atrair investimentos em centrais de distribuição; 

  

 A expansão da fruticultura irrigada do entorno do município de Petrolina;  

 

 A expansão das atividades de confecções do Polo Caruaru / Toritama / 

Santa Cruz do Capibaribe; 

 

 Recuperação da atividade álcool/açucareira;  

  

 Um expressivo incremento do turismo, embora mais localizado em Porto 

de Galinhas e em Recife; e 

 

 A consolidação de atividades terciárias de comércio atacadista, de 

serviços de saúde – Polo Médico - e de informática – Porto Digital - 

concentradas na RMR. 

 

As tabelas 6 e 7 apresentam os números referentes ao Produto Interno Bruto 

a preços de mercado – PIB - para Brasil, Nordeste e Pernambuco, para o 

período 2000/2008. Pode-se observar sensível melhora dos resultados, com a 

reversão do quadro de baixos índices de crescimento do PIB. Ao contrário do 

período anterior, quando os resultados alcançados por Pernambuco eram 

sistematicamente inferiores aos observados para o Nordeste e para o país 

como um todo, os dados da Tabela 6 indicam que Pernambuco apresenta 
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números muito próximos aos da região e do Brasil, alcançando em vários anos 

desempenho superior. Outro ponto a observar é a manutenção da participação 

percentual do PIB pernambucano no brasileiro, em 2,3%, embora, quando 

comparado ao PIB regional esta participação tenha recuado, passando de 18,4 

% em 2000, atingindo 17,7 % em 2008.  

 

Tabela 6 - Brasil, Nordeste e Pernambuco - Produto Interno Bruto - PIB 

2000/2008                                               (em R$ milhões - preços de mercado)  

Anos Brasil Nordeste Pernambuco 

2000 1.179.482 146.827 26.959 

2001 1.302.135 163.465 30.245 
2002 1.477.822 191.592 35.251 
2003 1.699.948 217.037 39.308 

2004 1.941.498 247.043 44.011 
2005 2.147.239 280.545 49.922 

2006 2.369.484 311.104 55.493 
2007 2.661.345 347.797 62.256 

2008 3.031.864 397.503 70.441 
Fonte: IBGE; Agência CONDEPE/FIDEM  

 

Tabela 7 - Brasil, Nordeste e Pernambuco - Produto Interno Bruto - PIB 

2000/2008                                                                                   (em %)  

Anos 
Participação % Variação Real Anual 

PE/BR PE/NE BR NE PE 

2000 2,3 18,4 4,3 4,1 4,3 
2001 2,3 18,5 1,3 0,8 1,6 

2002 2,4 18,4 2,7 2,9 4,1 
2003 2,3 18,1 1,1 1,9 -0,6 
2004 2,3 17,8 5,7 6,5 4,1 

2005 2,3 17,8 3,2 4,6 4,2 
2006 2,3 17,8 4,0 4,8 5,1 

2007 2,3 17,9 6,1 4,8 5,4 
2008 2,3 17,7 5,2 5,5 5,3 

Fonte: IBGE; Agência CONDEPE/FIDEM  

 

A tabela 8 apresenta a participação das atividades econômicas de Pernambuco no Valor 

Adicionado Bruto – VAB – para o período 2002/2008.  
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Tabela 8 - Pernambuco - Participação percentual das atividades 

econômicas no Valor Adicionado Bruto - 2002–2008 

Setores / Atividades 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Agricultura, silvicultura e 

exploração florestal 
3,4 3,7 3,7 3,6 3,7 3,2 3,7 

Pecuária e pesca 1,5 1,9 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7 

Agropecuária 4,9 5,5 5,1 5,1 5,2 4,7 5,4 

Indústria extrativa mineral 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Indústria de 

transformação 
11,1 12,7 11,7 10,9 10,9 11,0 11,3 

Construção 6,6 5,7 5,1 5,6 5,1 5,7 5,7 

Produção e distribuição de 

gás e eletricidade, água, 

esgoto e limpeza urbana 

3,7 4,5 5,9 5,5 5,5 5,1 4,7 

Indústria 21,7 23,0 22,8 22,1 21,6 21,9 21,8 

Comércio e serviços de 

manutenção e reparação 
12,2 12,3 13,4 14,2 13,5 14,7 14,2 

Serviços de alojamento e 

alimentação 
2,5 1,8 2,1 2,0 1,9 2,1 2,2 

Transportes, armazenagem 

e correio 
4,2 4,5 4,6 4,4 4,6 4,5 4,5 

Serviços de informação 3,4 3,8 3,2 3,7 3,6 3,6 3,1 

Intermediação financeira, 

seguros e previdência 

complementar 

5,2 4,5 3,9 4,6 5,2 5,4 4,9 

Serviços prestados às 

famílias e associativos 
2,5 2,5 2,5 2,4 2,7 2,4 2,4 

Serviços prestados às 

empresas 
4,2 4,0 5,1 4,5 4,4 4,3 4,6 

Atividades imobiliárias e 

aluguel 
10,7 10,2 9,9 9,4 9,0 8,2 8,3 

Administração, saúde e 

educação públicas 
23,5 22,8 22,4 23,2 23,7 23,5 24,2 

Saúde e educação 

mercantis 
3,7 3,7 3,5 3,0 3,2 3,2 3,0 

Serviços domésticos 1,3 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 

Serviços 73,4 71,4 72,1 72,8 73,2 73,3 72,8 

Valor Adicionado Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: IBGE; Agência CONDEPE/FIDEM    

 

Os números incluídos na tabela 8 mostram o grande peso dos Serviços 

na composição do PIB de Pernambuco: embora com oscilações ao longo do 
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período considerado, alcança, em média, em torno de 73 % do PIB 

estadual . Não se deve esquecer que o setor Serviços em Pernambuco 

apresenta-se com uma parcela significativa, constituída por subramos de 

baixa produtividade, representada por amplo conjunto de atividades 

informais, fortemente marcadas pelo seu caráter de subsistência. 

Quanto à participação do setor primário, verifica-se que esta se 

mantém em torno de 5% ao longo do período considerado Os números 

para o setor secundário também revelam pequenas oscilações nos anos 

2004/2008: de um percentual de 22,9 % no início do período –  2004 – 

chegando em 2008 com valores de 21,8%, observando-se maior redução 

no ano de 2005, quando atinge um percentual de 21,1%. 

 

A tabela 9 procura mostrar como a participação dos grandes setores –  

Agropecuária, Indústria e Serviços –  ocorre em outros Estados da 

federação e no Brasil  como um todo; pode-se observar que apenas em 

Pernambuco os Serviços atingem participação em torno de 73,0 %. 

Apenas os Estados do Rio de Janeiro e Ceará, o setor serviços atinge 

índices em torno de 70,0%. No caso do Rio de Janeiro parece estar 

relacionado com a reduzida presença da Agropecuária no PIB do estado, 

mantendo-se ao longo do período considerado com valores em torno de 

0,5%. 

 

Mesmo no caso do Ceará, Estado com estágio de desenvolvimento mais 

próximo ao de Pernambuco, no sentido de que se trata de unidade da 

Região Nordeste com níveis de expansão econômica limitados, os 

números obtidos são bem menores que os apresentados por Pernambuco.   
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Tabela 9 - Brasil e Unidades da Federação Selecionadas. Distribuição 

setorial do Valor Adicionado Bruto - 2004-2008  

Brasil e 

Unidades da 

Federação 
Atividades 

Distribuição setorial do Valor Adicionado  
Bruto (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Brasil 
Agropecuária 6,9 5,7 5,5 5,6 5,9 
Indústria  30,1 29,3 28,8 27,8 27,9 
Serviços 63,0 65,0 65,8 66,6 66,2 

São Paulo 

Agropecuária 2,2 1,8 2,2 2,0 1,4 

Indústria  33,8 31,7 30,1 29,6 29,5 

Serviços 64,0 66.5 67,7 68,4 69,0 

Bahia 

Agropecuária 10,8 8,6 7,9 8,6 8,5 

Indústria  30,7 32,2 30,6 28,2 28,0 

Serviços 58,5 59,0 61,5 63,2 63,4 

Pernambuco 

Agropecuária 5,1 5,1 5,2 4,8 5,4 

Indústria  22,9 22,1 21,6 21,9 21,8 

Serviços 72,0 72,8 73,2 73,3 72,8 

Ceará 

Agropecuária 7,1 6,0 7,3 6,2 7,1 

Indústria  25,1 23,1 23,5 23,6 23,6 

Serviços 67.8 70,9 69.2 70,2 69.3 

Rio de 
Janeiro 

Agropecuária 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 

Indústria  28,9 30,2 32,8 29,9 31,6 

Serviços 70,5 69,3 66,7 69,7 68,0 

Rio Grande 
do Sul 

Agropecuária 10,6 7,1 9,3 9,8 10,5 

Indústria  31,5 30,3 28,1 26,6 26,5 

Serviços 57,9 62,6 62,6 63,5 62,9 
Fonte: Elaboração própria a partir de informações da Tabela 7 - Participação das atividades econômicas no valor 
adicionado bruto a preços básicos, por Unidades da Federação - 2004-2008 – Contas Regionais do Brasil 2004-2008, 

pp: 1-14 – IBGE.  

 

 

As informações trabalhadas acima, embora auxiliem na percepção da 

ocorrência de um movimento de melhoria nos níveis da atividade 

econômica, tanto no que se refere ao país como um todo, como também 

para o Nordeste e para Pernambuco, não expressam a situação atual 
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vivenciada pela economia pernambucana. A opção por Pernambuco como 

local de implantação da nova Refinaria da Petrobras no Nordeste – opção 

que se verifica no ano de 2005 – e, pouco tempo depois, a chegada do 

Estaleiro Atlântico Sul, e também do polo petroquímico com a implantação 

da PETROQUÍMICASUAPE – empreendimento capitaneado pela 

PETROQUISA, o braço químico da Petrobras - transformou o Estado em 

um polo que passa a atrair empresas interessadas em ocupar espaços 

lucrativos que se materializam em função da presença daqueles 

investimentos estruturadores. 

 

Desta forma, o excessivo peso dos serviços na composição do PIB 

pernambucano parece encontrar-se em processo de reversão, isto é, a 

expansão industrial que se verifica no período deve ampliar a participação 

do setor no PIB.   

 

Este aspecto é destacado por José Luiz Alves  

 

(...) na esteira dos grandes empreendimentos industriais, (...) é 
esperada, na escala estadual, (...) uma mudança expressiva na 
estrutura produtiva pernambucana dando um novo perfil à 
composição setorial do seu PIB, elevando a participação da 
indústria e reduzindo relativamente o peso do setor de 
serviços, aproximando o perfil da economia de Pernambuco e da 
região à situação registrada para o Brasil (...) (ALVES, 2011, p. 

206) 
 

 

A tabela 10 apresenta as informações disponíveis sobre os 

empreendimentos estruturadores em implantação em Suape, incluindo 
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dados sobre investimento, e empregos diretos gerados, tanto na etapa de 

construção quanto na fase de operação.  

 

Tabela 10 - Pernambuco - Empreendimentos estruturadores em fase de 

implantação – 2010 

Empresa Atividades 

Investimentos 

US$ (x 

1.000) 

Empregos 

na 

Construção 

Empregos na Operação 

Diretos Indiretos 

Petrobras / 

PDVSA 

Refinaria 

de 

petróleo 

13.300.000 23.300 1.500 4.500 

Petroquímica 

Suape 

Fábrica 

PTA 
1.000.000 2.800 500 1.000 

Petroquímica 

SUAPE 

Fábrica 

POY 
442.000 1.500 1.100 2.200 

Petroquímica 

SUAPE 

Fábrica 

PET 
266.000 1.000 200 400 

Estaleiro 

Atlântico Sul* 
Estaleiro 1.000.000 6.000 5.000 25.000 

Totais - 16.008.000 34.600 6.800 28.600 

Fonte: Suape 
* O Estaleiro iniciou suas operações em 2008.  

 

Os números indicados na Tabela acima são expressivos e propiciam 

repercussões sobre o desempenho da economia de Pernambucana, como 

mostram as estimativas elaboradas pelo CONDEPE/FIDEM
44

 para 2009 e 

2010: 

  

“(...) a indústria pernambucana apresentou, no terceiro 
trimestre de 2010, um crescimento de 8,9%. A indústria de 
transformação registrou um crescimento de 9,8%, influenciado, 
principalmente, pelo desempenho dos gêneros: produtos 
químicos; máquinas, aparelhos e materiais elétricos; (...). Outro 
segmento que se desatacou na composição do setor industrial 

                                                                 
44

 Disponível em: http://www2.condepefidem.pe.gov.br/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1557.65, 

acesso em 10/12/2010. 

http://www2.condepefidem.pe.gov.br/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1557.65
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foi a construção civil, com um crescimento de 23,5%, ancorado 
na continuidade das obras de infraestrutura, dos investimentos 
estruturadores e na construção imobiliária. 

 

Tabela 11 - PERNAMBUCO - Taxa de crescimento, Valor Adicionado por 

setor, Impostos e PIB a preços de mercado - 2009/3º trimestre de 2010                 
                                                                              (em %)             

Períodos Agropecuária Indústria Serviços V A Impostos PIB 

2009 4,7 5,8 5,1 5,2 4,7 5,2 

1º 
trim./10 

3,3 13,3 6,9 8,2 10,8 8,7 

2º 
trim./10 

7,3 12,2 10,4 10,6 11,9 11,0 

3º 
trim./10 

6,8 8,9 7,9 8,1 9,7 8,4 

Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM e IBGE. Dados preliminares. (Base: igual período do ano 

anterior) 

 

Observam-se, a partir da análise dos dados da tabela 11, os expressivos 

índices de expansão da Indústria no período considerado; tais números já 

parecem incorporar os efeitos decorrentes dos investimentos 

estruturadores que estão ocorrendo no Estado, corroborando a afirmação 

incluída acima sobre as alterações na composição do PIB Pernambuco. 

Note-se que a expansão da Indústria apresenta-se sistematicamente com 

índices superiores aos observas para os Serviços: de uma taxa 

crescimento da ordem 5,8% em 2009, passa a apresentar taxas 

trimestrais de crescimento - em 2010 – de 13,3%, 12,2% e 8,9%, 

respectivamente, nos 1º, 2º e 3º trimestres. Este desempenho não se 

apresenta exclusivo do setor secundário; os serviços também mostram 

números muito positivos, menores, no entanto, quando comparados com os 

apresentados pela indústria.  
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3.2 A indústria Pernambucana como fornecedora para a Refinaria Abreu & 

Lima 

 

 

Procurou-se no item anterior apresentar os traços gerais que marcam a 

formação e evolução recente da economia pernambucana; agora o foco de 

análise volta-se para caracterizar e analisar as indústrias presentes no 

espaço objeto de estudo desta tese. Como apresentado em item do 

capítulo anterior
45

, as indústrias produtoras dos requerimentos em termos 

de equipamentos e demais item necessários à construção da Refinaria 

Abreu e Lima integram os segmentos metal-mecânico e eletro-eletrônico. 

O Quadro 1 apresenta os diversos remos industriais que integram os 

referidos segmentos. 

 

A seguir, procura-se trabalhar questões referentes a tais segmentos em 

Pernambuco, isto é, o surgimento, a evolução recente e situação atual deste 

amplo grupo de empresas, de diversos portes, buscando evidenciar sua 

configuração na economia pernambucana, de modo a revelar seu potencial 

enquanto base fornecedora de máquinas e equipamentos para a Refinaria 

Abreu e Lima – RNEST. 

 

 

 

                                                                 

45 Ver o item 2. 2 A cadeia de suprimentos da Refinaria Abreu & Lima, página 58, nesta tese. 
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Quadro 1 - Principais Segmentos industriais investigados 

  Base Tecnológica Segmentos Industriais 

In
d
ús

tr
ia
s 

E
le
tr

o 
M
et

al
 M

ec
ân

ic
a 

 

Tecnologia 
Metalúrgica 

Siderurgia  

Tubos, Conexões e flanges 

Caldeiraria 

Tecnologia Mecânica 

Válvulas  

Bombas 

Compressores 

Motores a gás e a diesel 

Hastes e Unidades de Bombeio 

Turbinas 

Tecnologia Elétrica 

Geradores e Motores Elétricos 

Subestação e Transformadores 

Instrumentação 
Fonte: Elaboração própria a partir de quadro constante em PROMINP. Indústria Para-Petrolífera Brasileira: 

Competitividade Desafios e Oportunidades – Estudo da competitividade... op. cit. p. 25. Disponível no site: 
http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto1811.pdf . Acesso em 15/09/2009. 

 

O segmento metal-mecânico é composto pela cadeia produtiva que se inicia 

com a extração de minerais metálicos, siderurgia, metalurgia básica, 

fabricação de produtos de metal e finaliza com os equipamentos mecânicos.  

 

Setor econômico complexo, singular e abrangente em função da diversificação 

dos seus segmentos: siderurgia (aço e alumínio), produção de equipamentos 

pesados, estruturas metálicas, tratamento de superfícies, embalagens 

metálicas, bens de capital, autopeças, material de transporte, entre muitos 

outros. É interessante observar que parte da produção do setor destina-se a 

ele próprio. 

 

http://www.ie.ufrj.br/datacenterie/pdfs/seminarios/pesquisa/texto1811.pdf
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Em Pernambuco este segmento industrial teve como fonte de impulso inicial o 

dinamismo agro-industrial do estado, principalmente a produção do setor 

sucroalcooleiro. Este aspecto é muito bem descrito por Luís Kehrle:  

 

A indústria metal-mecânica em Pernambuco tem raízes fincadas 
na cana de açúcar e, como registrou Celso Furtado, o que mais 
singularizou a implantação da empresa do açúcar foi, devido ao 
grande porte, seu processo de formação de capital, exigindo 
grandes inversões em importação de materiais de construção, 
mão de obra especializada e equipamentos, além da compra de 
escravos.  
De um lado, o engenho, e posteriormente a usina, formaram uma 
tradição mecânica e treinaram mão de obra industrial em uma 
escala sem paralelo no Nordeste. Por outro lado, a indústria de 
açúcar propiciou o desenvolvimento no estado de uma rede de 
empresas metal- mecânicas de apoio à atividade açucareira. 
Emblemático desse processo é que a primeira fundição do Brasil 
haja surgido, no Recife, em 1829, destinada a atender as 
necessidades de produção de equipamentos mecânicos para. a 
indústria açucareira que entrava então na era do vapor". 
(KEHRLE, 2006, p.54) 

 

Vale lembrar, no entanto, que o impulso provocado pela demanda da 

agroindústria açucareira produziu impactos na indústria metal-mecânica, 

notadamente nos dois ramos que compreendem a caldeiraria pesada e 

caldeiraria. Nas palavras de Luís Kehrle 

 

Até hoje é possível notar a importância do setor sucro-
alcooleiro para a indústria metal-mecânica pernambucana. Para 
comprovar isto basta notar que (...) em média 5,75% do 
emprego formal do segmento EMM brasileiro pertencia ao 
setor que envolve algum tipo de caldeiraria, (em Pernambuco) 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

113 

este número é de 10,81%. Ou ainda, observar (...) que 
Pernambuco responde, em média, por 1,08% do emprego formal 
no segmento no Brasil, enquanto que em caldeiraria esta 
participação é de 5,77%. (KEHRLE, 2006, p.17) (o texto entre 
parêntesis é do autor desta tese) 

 

Quanto à indústria eletro-eletrônica, pode-se dizer, o seu surgimento em 

Pernambuco tem origem na política de incentivos fiscais que teve lugar na 

região sob o comando da SUDENE; a resultante foi a atração, para o Estado, 

de uma grande diversidade de empresas, tornando esta, a principal 

característica do perfil do segmento. Esta diversificação afigura-se, na 

verdade, como fragilidade não só do segmento sob análise, mas também do 

próprio setor industrial pernambucano.  

 

Vale lembra que ao afirmar esta característica da indústria pernambucana, 

implica em dizer que tal indústria apresenta limitado grau de especialização 

produtiva, o que significa dizer baixo nível de competitividade. 

 

Trata-se, portanto, de indústria com frágeis ligações entre os ramos e sub-

ramos e até mesmo entre as empresas que o compõe e, tambem, com a 

economia local. Neste sentido, pode-se perceber que as empresas do setor 

compram matéria-prima fora do estado ou do país, processam e vendem a 

maior parte de sua produção para outros estados ou países.  

 

Como contribuição para o estado tem-se apenas os postos de trabalho que 

oferece e, em algum grau de inserção de Pernambuco no cenário internacional. 
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Outro aspecto relevante é representado pela origem dos capitais presentes no 

segmento: em sua maioria são filiais de empresas multinacionais e, portanto 

com atuação obedecendo a necessidades outras, nem sempre coerentes com 

aquelas do local em que se instalam. 

 

O período em que se verificou a abertura comercial brasileira – no Governo 

Collor de Melo, no início da década de 90 – significou a exposição das empresas 

locais a uma forte concorrência para a qual não estavam preparadas; as 

consequências foram perversas para as empresas dos segmentos metal-

mecânico e eletro-eletrônico, as quais somente no final dos anos noventa 

começam a esboçar uma reação.  

 

Atualizando tais reflexões para o período recente, observa-se, por um lado a 

ampliação do leque de oportunidades para as empresas dos dois segmentos sob 

análise, representados pelos investimentos estruturadores que se encontram 

em implantação em Suape. A par de tais oportunidades, no entanto, enfrentam 

problemas que se afiguram distantes de suas possibilidades de atuação: trata-

se das questões referentes à sobre valorização do real, implicando em redução 

da já limitada competitividade que apresentam. Ao mesmo tempo, quase que a 

outra face da moeda, submetem-se a um nível muito elevado de taxa de juros, 

inviabilizando o endividamento como instrumento de capitalização, 

representando, em última instância, uma „camisa-de-força‟, que atrofia suas 

possibilidades de expansão e de lucratividade.  
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3.3 – A indústria Pernambucana como fornecedora para a Refinaria Abreu 

& Lima - Pesquisa de campo: Procedimentos e análise dos dados 

 

 

O item anterior procurou explicitar e detalhar as principais características 

que marcam os segmentos industriais com potencial para fornecer máquinas, 

equipamentos e demais requisitos para implantação da refinaria. Utilizaram-se, 

então, informações coletadas em pesquisas, teses e publicações especializadas 

e, também em dados e informações estatísticas de órgãos oficiais, a exemplo 

do IBGE e da Agência CONDEPE/FIDEM.  

 

Este item procurou desenvolver trabalho semelhante, mas, agora utilizando 

dados primários. Em outras palavras, trata-se, agora, de relatar os 

procedimentos e resultados alcançados a partir da realização da pesquisa de 

campo, que buscou captar junto às empresas incluídas no universo de 

investigação, suas avaliações e as práticas implantadas tendo por referência a 

presença da refinaria em Suape.  

 

Inicia com breves considerações sobre a necessidade do trabalho de campo.  

Em seguida são definidos os agentes econômicos e sociais objetos de pesquisa 

de campo, caracterizando e explicando sua separação em dois grupos distintos. 

Por fim são abordados os diversos procedimentos utilizados na determinação 

do universo de pesquisa, as bases de dados e fontes de informação utilizadas 
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na identificação das empresas incluídas, bem como o roteiro de entrevista 

utilizado no trabalho de campo. 

   

O trabalho foi iniciado com o agrupamento dos agentes econômicos e sociais 

que foram objeto de investigação em dois grupos: de um lado as empresas dos 

segmentos industriais metal-mecânico e eletro-eletrônico com potencial como 

fornecedores para a refinaria, localizados no espaço objeto de estudo e, de 

outro, os demais agentes sociais econômicos e políticos, isto é, aqueles 

vinculados ao setor público representados por organismos dos executivos 

estadual e dos municípios – Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo 

Agostinho, Ipojuca e Escada, integrantes do espaço de influência direta da 

refinaria - e por outros organismos e instituições de caráter público e privado, 

que expressam os interesses dos diversos grupos sociais no empreendimento 

ora em construção. 

 

As empresas incluídas na pesquisa de campo foram definidas a partir de dois 

critérios básicos:  

 

 O primeiro diz respeito à localização no espaço, ou seja, apenas empresas 

situadas nos municípios pernambucanos da área de influência direta da 

Refinaria foram selecionadas; 

 

 O segundo refere-se ao potencial como fornecedor para a etapa de 

implantação do empreendimento, e, portanto restringe o campo do setor 

secundário a ser objeto de pesquisa, isto é, apenas empresas industriais 
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dos segmentos eletro-eletrônico e metal-mecânico, foram incluídos no 

levantamento, uma vez que os equipamentos necessários para a implantação 

da refinaria têm origem nestes ramos, como ficou evidenciado na relação 

obtida em contato com a Gerência de Equipamentos do Grupo de 

Implantação da Refinaria Abreu e Lima
46

.  

 

Tendo por base tais considerações, foi realizado o levantamento das empresas 

através do Cadastro Industrial de Pernambuco editado pela Federação das 

Indústrias de Pernambuco – FIEPE com vistas a construir o universo da 

pesquisa de campo. Como fonte complementar utilizou-se a relação de 

empresas instaladas em Suape, disponível na página da Empresa Suape na 

internet
47

. Os resultados desta seleção preliminar estão incluídos no quadro 1. 

 

Quadro 2 - Empresas identificadas  

 NOME DA EMPRESA  LOCALIZAÇÃO 

1.  HIPERMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 

Recife 

2.  ICOMACEDO EMPREENDIMENTOS LTDA.  

3.  MAXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  

4.  R E SILVA E GOMES LTDA.  

5.  SOTRAFO LTDA.  

6.  PREDICT ENGENHARIA LTDA.  

7.  KOBLITZ S A  

8.  L C ARAUJO ELETRO ELETRÔNICA IND. E COM. LTDA.  

9.  HIDRÁULICA E TUBOS COMERCIAL LTDA.  

10.  COREMAT COM. MAT. AUTOMAÇÃO LTDA.  

11.  AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA  

                                                                 

46 Esta questão foi trabalhada no capítulo 2 desta tese, quando foram abordados os principais 

aspectos que caracterizam a Refinaria Abreu e Lima, isto é, suas especificidades técnicas 

e, também, o papel do refino na cadeia produtiva da indústria do petróleo.  

47 As informações sobre as empresas instaladas em Suape estão disponíveis no site 

http://www.SUAPE.pe.gov.br/atrativos_empresas_instaladas.asp. Acesso em 15/09/2009. 

http://www.suape.pe.gov.br/atrativos_empresas_instaladas.asp
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12.  MECOL MECÂNICA OLIVEIRA LTDA.  

13.  CESAR LUIZ SANTIAGO ME  

14.  D V S INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA.  

15.  ELETRO INDUSTRIAL E MONTAGEM LTDA.  

16.  ENGEMAN LTDA.  

17.  FRANÇA E CIA LTDA.  

18.  FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA.  

19.  HIDRAUNORTE LTDA.  

20.  HIDROMECÂNICA RETEMA LTDA.  

21.  HIMETRA HIDRÁULICA MÁQUINAS LTDA.  

22.  JÁFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA.  

23.  MARCIO CONCEIÇÃO PONCIANO COSTA ME  

24.  MECÂNICA TONIOLO LTDA.  

25.  METICOL METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.  

26.  OASIS SERVIÇOS IND. E COM. DE EQUIPOS. LTDA.  

27.  EFACEC ENERGY SERVICE LTDA. 

Jaboatão 

dos 

Guararapes 

28.  CNC IND E COM DE COND. E MAT. ELÉTRICOS LTDA.  

29.  M. S. CICLEIDE DIAS DE FRANÇA LIMA  

30.  SOCIEDADE ELETRO METALÚRGICA LTDA.  

31.  AGIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  

32.  ARCODUTO LTDA.  

33.  CODISTIL DO NORDESTE LTDA.  

34.  M FONSECA SILVA  

35.  MULTISERV /HARSCO 

36.  MÁQUINAS PIRATININGA IND. E COM. LTDA.  

37.  METALIS ALUMINIUM IND. E COM. LTDA.  

38.  D AVIS CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA.  

39.  ELLOS CORRENTE LTDA.  

40.  METALIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME  

41.  PROELETRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME -  

42.  SIMISA SIMIONI METALÚRGICA LTDA.  

 

Cabo De 

Santo 

Agostinho 

43.  A F MONTAGEM LTDA.  

44.  AMANCO BRASIL LTDA  

45.  WIND POWER/ IMPSA 

46.  AR CLIMA ENGENHARIA  

47.  GONVARRI  

48.  IBG – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES 

49.  ENERTEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

50.  MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS  
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51.  OGRAMAC NE LTDA.  Ipojuca 

52.  SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA LTDA.  Escada 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Dadas algumas incoerências e imprecisões constatas nas informações 

coletadas, notadamente aquelas publicadas no cadastro da FIEPE, considerou-

se conveniente a realização de uma checagem dos dados obtidos. Assim um 

contato inicial por telefone foi efetuado no início de fevereiro, como 

preparação para a primeira etapa da pesquisa de campo, a qual foi realizada no 

período compreendido entre os dias 01 de março e 10 de abril de 2010, 

aproximadamente; neste momento o objetivo era atualizar os dados 

constantes no cadastro da FIEPE e identificar um funcionário da empresa para 

futuro contato (de preferência um gerente ou encarregado da produção).  

 

Paralelamente às ações explicitadas acima, procurou-se elaborar o roteiro
48

 de 

entrevista; conforme salientado anteriormente, seu objetivo era obter junto 

às empresas identificadas informações sobre sua percepção quanto à presença 

da Refinaria Abreu e Lima em Suape. Tratava-se de, em primeiro lugar, 

caracterizar como a empresa avaliava o empreendimento em implantação, 

indicando os aspectos que considerava positivo e as possíveis ameaças que 

percebia.  

 

Em seguida buscou-se obter do entrevistado o perfil da empresa, isto é, como 

define sua base de equipamentos – nível tecnológico, grau de atualização em 

                                                                 
48 O roteiro adotado nas entrevistas junto às empresas está incluído no APÊNDICE B desta 

tese. 
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relação a seus concorrentes - e mão-de-obra – grau de instrução, nível de 

qualificação. A partir daí procurou-se aferir as necessidades que a presença 

da refinaria colocava para a empresa, ou seja, que tipo de ação ou ações seriam 

exigidas da sua unidade para adequar-se às oportunidades que o 

empreendimento oferece. 

 

Um novo contato foi realizado, no final de fevereiro, no qual foi agendado o 

encontro para a realização da pesquisa de campo, definindo-se data, hora e o 

funcionário responsável por responder à entrevista.  

 

Como resultante do trabalho de ajustes e correções das informações iniciais, 

identificaram-se diversos problemas com as dados obtidos: 

 

 existiam empresas que estavam desativadas;  

 em alguns casos haviam sido desmembradas e estavam atuando em outra 

atividade; 

 em outros, eram oficinas mecânicas atuando apenas como reparadoras 

de veículos automotores; 

 foram também constatados problemas com endereço, principalmente o 

número de telefone/Fax indicado, dificultando, quando não 

inviabilizando, o contato com algumas empresas do cadastro.  

 

Como consequência, tais empresas foram excluídas do universo de pesquisa, 

como indicado no quadro 3. 
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Quadro3 - Empresas excluídas – Principais problemas encontrados 

 EMPRESAS IDENTIFICADAS – FIEPE 
PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 

1.  R E SILVA E GOMES LTDA.  
Oficina mecânica 

2.  M S CICLEIDE DIAS DE FRANÇA LIMA   

3.  KOBLITZ S A   

Recusou receber o 
pesquisador 

 

4.  AGIRA IND E COM LTDA.  

5.  MULTISERV /HARSCO 

6.  M FONSECA SILVA  

7.  ELLOS CORRENTE LTDA.  

8.  ENGEMAN LTDA.  

9.  ARCODUTO LTDA. 

10.  AR CLIMA ENGENHARIA  

11.  GONVARRI  

12.  IBG  

13.  MAX PINTURAS 

14.  OGRAMAC NE LTDA.  

15.  METALIS ALUMINIUM IND. E COM. LTDA. 

16.  HIDROMECANICA RETEMA LTDA. 

17.  HIDRAUNORTE LTDA. 

18.  HIDROPLAST INDUTRIA E COMÉRCIO 

19.  D AVIS CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA. 

Problemas de acesso; 

não foi possível 
contatar a empresa 

20.  CESAR LUIZ SANTIAGO ME  

21.  FRANÇA E CIA LTDA. 

22.  FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA. 

23.  JAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. 

24.  MARCIO CONCEIÇÃO PONCIANO COSTA. ME 

25.  METICOL METALÚRGICA IND. E COM. LTDA. 

26.  PROELETRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
ME  

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Tem-se, portanto, como universo de investigação as empresas incluídas no 

quadro 4: 
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QUADRO 4 - Relação das empresas pesquisadas 

 EMPRESA 
NÚMERO DE 

EMPREGADOS 

1  MECOL - MECÂNICA OLIVEIRA LTDA 16 

2  SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRÁULICA LTDA. 220 

3  MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS 
Em 

Construção 

4  SIMISA - SIMIONI METALÚRGICA LTDA. 492 
5  AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S. A. 200 

6  METALIZA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (ME) 10 
7  IMPSA WIND 230 

8  AMANCO BRASIL LTDA. 185 
9  CODISTIL /DEDINI – INDÚSTRIAS DE BASE 532 

10  
HIMETRA – MANUTENÇÃO HIDRÁULICA INDUSTRIAL, 
PETROLÍFERA E MÓBIL 

14 

11  OASIS – INDUSTRIAL E SERVIÇOS 08 

12  ENERTEC – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 340 
13  MAXTIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 50 

14  
MÁQUINAS PIRATININGA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. 

353 

15  EFACEC ENERGY SERVICE LTDA. 80 
16  SOCIEDADE ELETRO METALÚRGICA LTDA. 14 
17  HIPERMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 37 

18  ICOMACEDO EMPREENDIMENTOS LTDA. 140 

19  
COREMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

MATERIAL PARA AUTOMAÇÃO LTDA 
09 

20  PREDICT ENGENHARIA LTDA. 06 

21  SOTRAFO LTDA. 12 

22  
L. C. ARAUJO ELETROELETRÔNICA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 

03 

23  MECÂNICA TONIOLO LTDA. 03 
24  ELETRO INDUSTRIAL E MONTAGEM LTDA. 40 
25  A. F. MONTAGEM LTDA. – AGTEC 35 

26  
CNC IND. E COM. DE CONDUTORES E MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA. 

06 

Fonte: Pesquisa de campo 
  A empresa cadastrada não foi encontrada no local indicado. Segundo o entrevistado, Sr. 

Paulo Gulde, a sociedade que existia anteriormente foi desfeita, surgindo a COREMAT 

Comércio e Representação de Material para Automação Ltda. que presta serviços de 

automação industrial. Esta última não tem registro no cadastro FIEPE.  
 A PREDICT ENGENHARIA LTDA foi criada por um dos sócios da TRACOL SERVIÇOS 
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ELETRICOS LTDA, que reteve parte dos ativos quando da desativação da empresa; no 

cadastro da FIEPE apenas esta última aparece cadastrada, não existindo qualquer registro da 

PREDICT, que foi a empresa investigada pela pesquisa de campo.  

 

As tabelas apresentadas abaixo buscam agrupar as empresas pesquisadas 

segundo algumas variáveis específicas como, por exemplo, número de 

empregados e ramo indicado no cadastro FIEPE, faixas de pessoal ocupado 

segundo o ramo FIEPE e localização, de modo a possibilitar uma visualização 

das características principais das empresas incluídas.  

 

A tabela 12, inserida a seguir, agrupa as empresas selecionadas segundo faixas 

de pessoal ocupado, tempo aproximado de presença no local e origem, isto é, 

separando a empresas locais das que vieram de outros estados da federação e 

mesmo de outros países. Procura-se aqui evidenciar a distribuição das 

empresas entrevistadas em termos de sua origem e de tempo de vida, tendo 

por referência as faixas de pessoal ocupado.  

 

Tabela 12 - PERNAMBUCO - Número de estabelecimentos segundo a origem, 

idade aproximada e faixas de pessoal ocupado - 2010 

Faixas de 

pessoal ocupado 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

PERNAMBUCANAS NÃO PERNAMBUCANAS 

TOTAL ATÉ 10 

ANOS 

MAIS DE 

10 ANOS 

ATÉ 10 

ANOS 

MAIS DE 

10 ANOS 

0 - 10 3 1   4 

10 - 20  5   5 

20 - 50 2 3   5 

50 - 100 - - 1  1 

100 - 500 1 3 3 3 10 

+ de 500 - -  1 1 

Total 6 12 4 4 26 

Fonte: Pesquisa de campo 
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A análise dos números da tabela 12 possibilita algumas observações: a maioria 

da empresas entrevistadas é Pernambucana, possui até 50 empregados e, em 

grande parte – 64,3% - está no mercado há mais de 10 anos. As maiores 

empresas, com um quantitativo de empregados que varia entre 100 e + de 500, 

são em sua maioria não pernambucanas – 64% - sendo que, aproximadamente 

metade delas está instalada em Pernambuco ha menos de 10 anos e a outra 

metade ha mais de dez anos. Naturalmente, não se pode associar a presença 

destas empresas no Estado como decorrente da implantação da Refinaria em 

Suape; mas representa, com certeza, um sinal a indicar que a economia de 

Pernambuco passa por processo de expansão. 

 

A tabela 13 relaciona o número de empregados e de estabelecimentos segundo 

os ramos do Cadastro FIEPE. 

 

O ponto a salientar a partir da observação da tabela 13, diz respeito à 

diversificação que caracteriza os segmentos eletro-eletrônico e metal-

mecânico pernambucano: as vinte e seis empresas entrevistadas distribuem-se 

por onze subramos diferentes. Analisando os dados apresentados temos:  

 

 O grupo 24 – Metalurgia - com um subramo e três empresas e um 

contingente de 227 empregados – com uma média de 75,6 empregados por 

empresa; 
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Tabela 13 – PERNAMBUCO - Número de estabelecimentos e de empregados 

segundo os ramos - FIEPE e Empresas instaladas - Suape - 2010  

 
NÚMERO DE 

EMPREGADOS 
SETOR FIEPE EMPRESAS 

1  227 
24.31-8 - Produção de tubos de aço 

com costura 
3 

2  96 
27.10-4 - Fabricação de geradores, 

transformadores e motores elétricos 
3 

3  237 

27.31-7 - Fabricação de aparelhos e 

equipamentos para distribuição e controle 
de energia elétrica 

3 

4  06 
27.33-3 - Fabricação de fios, cabos e 

condutores elétricos isolados 
1 

5  18 
28.12-7 - Fabricação de equipamentos 

hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas 

1 

6  16 
28.15-1 - Fabricação de equipamentos 

de transmissão para fins industriais 
1 

7  353 
28.61-5 - Fabricação de máquinas para 

a indústria metalúrgica, exceto 

máquinas-ferramenta 

1 

8  492 
28.62-3 - Fabricação de máquinas e 
equipamentos para as indústrias de 

alimentos, bebidas e fumo 

1 

9  532 
28.69-1 - Fabricação de máquinas e 

equipamentos de uso industrial específico 
1 

10  258 
33.13-9 - Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos elétricos 
4 

11  52 

33.14-7 - Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos da indústria 
mecânica 

3 

12  775 CADASTRO Suape 4 

Total 3042 - 26 
Fonte: Pesquisa de campo  

 A MEDABIL (...) encontra-se em fase de implantação, dispondo apenas de escritório de 

representação e vendas. 

 

 No grupo 27 – Fabricação de Máquinas Aparelhos e Materiais Elétricos - 

são três subramos, dez empresas e 339 empregados, o que representa uma 
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média de 33,9 empregos por empresa; 

 

 Para o grupo 28 – Fabricação de Máquinas e Equipamentos - são cinco 

subramos e cinco empresas, com um total de 1.411 empregados e uma média 

282 trabalhadores por empresa; 

 

 Por último, encerrando as empresas identificadas através do Cadastro da 

FIEPE, tem-se o grupo 33 – Manutenção, Reparação e Instalação de 

Máquinas e Equipamentos - onde se observa um quantitativo de dois 

subramos com sete empresas, com um total de 310 empregados e uma 

média de 45,3 trabalhadores por empresa.  

 

 Quanto às empresas incluídas a partir da relação das Empresas Instaladas 

em Suape
49

, foram identificadas quatro empresas as quais empregam um 

total de 775 trabalhadores, com uma média por empresa igual a 177,75 

empregos por empresa. 

 

Por fim, a tabela 14 agrupa as empresas pesquisadas segundo sua origem e 

localização.  

 

 

 

                                                                 

49  Disponível em http://sites.google.com/site/executivointeligente/empresas-instaladas-em-

suape. Acesso em 05/072010. 

http://sites.google.com/site/executivointeligente/empresas-instaladas-em-suape
http://sites.google.com/site/executivointeligente/empresas-instaladas-em-suape
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Tabela 14 - PERNAMBUCO - Número de Estabelecimentos segundo a origem e 

localização - 2010 

 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

LOCALIZAÇÃO 
PERNAMBUCANAS 

NÃO 

PERNAMBUCANAS 

1  14 - (Recife) 

2  3 3 (Jaboatão dos Guararapes) 

3  - 1 Escada 

4  1 4 Cabo De Santo Agostinho 

5  - - Ipojuca 

Total 18 8 26 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Nota-se a concentração de empresas em Recife, que engloba em torno de 70% 

dos estabelecimentos pesquisados. É interessante observar que as empresas 

não pernambucanas estão fora de Recife; encontram-se distribuídas entre os 

demais municípios da área objeto de estudo. De outra parte, entre as 

empresas pernambucanas, apenas 22,3% estão fora de Recife. Outro ponto a 

destacar é Ipojuca, que se apresenta como a sede do Complexo de Suape, e 

que aparece com apenas uma empresa entre as identificadas na etapa inicial de 

seleção das empresas a serem entrevistadas, a OGRAMAC NE LTDA, a qual, no 

entanto, não foi incluída entre as empresas entrevistadas por não concordar 

em receber o pesquisador. 
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3.4 A indústria Pernambucana como fornecedora para a Refinaria Abreu & 

Lima - Pesquisa de campo: As respostas de proprietários e gerentes 

 

 

Este item tem por objetivo apresentar e tecer considerações em torno das 

respostas obtidas na pesquisa de campo realizada junto às empresas 

integrantes do grupo de indústrias identificadas como aquelas localizadas no 

espaço objeto de estudo, com potencial para atuarem como fornecedoras dos 

requisitos em termos de máquinas e equipamentos – vinculados ao processo 

produtivo do refino - necessários à etapa de implantação da Refinaria Abreu e 

Lima – RNEST. 

 

O trabalho foi realizado adotando como referência o roteiro de entrevista 

utilizado como instrumento de coleta de informações. Procurou-se criar um 

procedimento padrão para entrevistas; assim, após apresentar as razões e os 

objetivos do trabalho que estava sendo realizado, foram checadas algumas 

informações obtidas em etapas anteriores do processo de investigação.  

 

O passo seguinte foi iniciar a entrevista propondo o primeiro tema; solicitava-

se, então, ao respondente uma avaliação da Refinaria como um 

empreendimento, adotando-se como referência os efeitos que poderiam 

impactar sobre empresa que representava, por um lado e, por outro, sobre a  

sociedade pernambucana como um todo, nos diversos aspectos, sociais, 
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econômicos e políticos. A seguir procura-se apresentar um apanhado geral das 

avaliações formuladas.  

 

 No geral, quase todas as respostas colocam a vinda da refinaria para 

Pernambuco como positiva; afirmam que o elevado montante de 

investimento que representa aliado às características da indústria do 

petróleo atuam como atrativos para a vinda de outros ramos industriais - 

tanto aqueles que fornecem para a refinaria quanto aqueles que demandam 

seus produtos - e, mesmo de outros segmentos econômicos; percebem 

oportunidades lucrativas em razão das perspectivas decorrentes da 

melhoria dos níveis de renda local; 

 

 Naturalmente houve opiniões que viam o empreendimento como ameaça a 

seus negócios. Tais queixas vinculam-se a problemas com a disponibilidade 

de mão-de-obra qualificada na região, isto é, existe o receio de que as 

empresas que chegam possam levar vantagem na disputa pelos profissionais 

com melhores qualificações, uma minoria em um mercado que se caracteriza 

pelo baixo nível de escolaridade e de qualificação da mão-de-obra; 

 

 Aparecem também aqueles que vêem a refinaria como algo muito grande, 

distante de seu mundo de negócios; consideram exageradas e caras as 

exigências de qualificação que a Petrobras impõe a seus fornecedores; este 

aspecto surge com alguma frequência no discurso de empresários locais, 

pernambucanos principalmente, que expressam muita desconfiança quanto 

às suas possibilidades efetivas junto ao empreendimento sob estudo;  
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 Nota-se na fala de alguns dos respondentes sinais de desconfiança, de 

receio quanto à sua possibilidade de participar como fornecedor; a 

destacar aqui o fato deste tipo de reação ter origem em empresas de 

médio porte, de propriedade de empresários pernambucanos. Entre as 

micro e pequenas empresas observou-se uma disposição em participar; 

talvez em função da ação desenvolvida pelo SEBRAE
50

, percebe-se nestas 

empresas uma proatividade em busca de oportunidades de trabalho que não 

se observa nos empresários locais, vinculados às empresas de pequeno e 

médio portes. 

 

 Outro aspecto que aparece na fala dos entrevistados diz respeito ao 

processo de construção da refinaria: o uso de consórcios de grandes 

empresas no processo de construção do empreendimento. Na percepção de 

alguns respondentes este tipo de contrato – chamado EPC
51

 - coloca o 

fornecedor local sob o domínio de um „EPCista‟ – em geral, um consórcio de 

grandes empresas de fora - que impõe ao produtor local preços muito 

abaixo do razoável: nas palavras de um dos entrevistados “a Petrobras paga 

R$1000,00 para a realização de determinado serviço; a empresa EPCista 

paga R$100,00 ao produtor local e fica com a diferença sem qualquer 

                                                                 

50 O SEBRAE, em parceria com a Petrobras, desenvolve o Projeto Rede Petro -Pernambuco,  

com o objetivo de viabilizar a participação de micro e pequenas empresas como 

fornecedores para a Refinaria. 

51 Contratos tipo EPC de Engineering, Procurement, Construction, nos quais o Contratante 

envolve a Construtora em todas as atividades do Empreendimento, desde o Projeto até a 

aquisição de Materiais e Equipamentos. Obtido no site 

http://sites.google.com/site/engenhariaprojetoseconstrucao/gerencia-de-contratos, 

acessado em 25/10/10. 

http://sites.google.com/site/engenhariaprojetoseconstrucao/gerencia-de-contratos
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custo, deixando a empresa sem condições para a realização de um trabalho 

de qualidade...”. 

 

O segundo tema formulado tem a empresa respondente como foco; o primeiro 

aspecto abordado foi a questão da base técnica de produção, isto é, a 

disponibilidade de máquinas e equipamentos e seu nível tecnológico. A seguir é 

apresentado um apanhado geral das respostas obtidas. 

 

 A grande maioria das respostas afirma que as tecnologias que as empresas 

que representam utilizam estão em consonância com a média adotada pelo 

„mercado‟; não se consideram avançados, mas realistas em relação às 

possibilidades que o mercado oferece e de acordo com o patamar praticado 

pelas diversas empresas atuantes na região – nesse sentido um respondente 

chegou a afirmar: “oferecer mais seria exagero que o mercado não paga”; 

 

 Existem algumas diferenças quando comparadas as empresas quanto a seu 

porte: as pequenas encontram-se visivelmente com dificuldades para a 

manutenção do padrão tecnológico dadas as suas carências de recursos 

próprios e de acesso a crédito. Como exemplo pode-se citar o caso de um 

dos respondentes, um micro empresário dono de uma pequena Fábrica de 

equipamentos de transmissão para fins industriais que enfrentou muitas 

dificuldades para ter acesso a um financiamento do BNDES/FINAME, com 

vistas a reequipar sua linha de produção; 

 

 Entre as maiores, constata-se maior potencial de atualização tecnológica; 

nota-se, no entanto, que esta questão está diretamente relacionada a área 
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de produção. Por exemplo, uma das empresas mostrou que a tecnologia 

usada na produção de seu produto principal é da década de cinquenta,  

tendo mudado muito pouco desde então;  

 

 Dentre as empresas locais apenas uma afirmou trabalhar com tecnologia de 

ponta; aparentemente, o fato relaciona-se com área de atuação, definida 

pelo respondente como “empresa integradora de energia: projeta, contrata 

o fabricante e instala os equipamentos; trabalha apenas com fornecedor 

qualificado, possuidor de tecnologia de ponta”; 

 

 Poucas empresas afirmam que a presença da refinaria em Suape implique 

em mudanças em suas estratégias de produção; deixam claro que 

alterações nas disponibilidades técnicas passam por outras questões, entre 

as quais as perspectivas de aumento dos lucros aparecem como 

determinante. Consideram que na presente situação os rígidos critérios 

adotados pela Petrobras para seus fornecedores afiguram-se como 

excessivas e com custos elevados, comprometendo as possibilidades de 

lucro; 

 

 Um dos respondentes informa que a refinaria foi a principal razão que 

levou a empresa a rever sua estratégia de produção, o que resultou na 

ampliação do parque fabril, a partir de empréstimos junto ao BNDES: nas 

palavras do entrevistado “a refinaria apresenta-se como um demandante 

potencial para sua produção e como tal justifica a expansão da fábrica; 

negociar com a Petrobras é sempre positivo: trata-se de Empresa que sabe 

o que precisa, sabe negociar e paga em dia”.  



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

133 

 

Outro aspecto trabalhado foi a questão mão-de-obra; foram tratados de 

pontos referentes à qualidade – notadamente, o problema da qualificação, do 

número de anos de estudo – e disponibilidade. 

 

 O primeiro ponto que aparece nas colocações dos respondentes diz respeito  

à mão-de-obra disponível: informam que a maior parte dos trabalhadores 

possui apenas o primeiro grau, nem sempre completo; afirmam também que 

parcela importante do pessoal de „chão‟ de fábrica aprendeu trabalhando, 

não dispondo de qualquer qualificação formal. Nas palavras de um 

informante “o nível de instrução é fraco, mas consegui um pessoal com boa 

experiência nas principais atividades da empresa. O problema só aparece 

quando aparece máquina nova porque o pessoal não entende as instruções 

de uso”; 

 

 O pessoal de nível superior não se apresenta com frequência; apenas 

algumas empresas os empregam – em geral, as maiores – em funções 

administrativas e de gerência de produção. Nestas empresas constata-se a 

presença de técnicos em áreas especializadas da produção;  

 

 Algumas empresas procuram oferecer formas alternativas de resolver o 

problema do nível limitado e insuficiente de instrução formal, promovendo 

capacitações no próprio ambiente fabril; conforme informou um dos 

entrevistados sua empresa conseguiu resolver este tipo de ocorrência 

oferecendo a seus empregados sem instrução programas de primeiro, e 
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mesmo de segundo grau, estabelecendo convênios com escolas e ONGs que 

passam a coordenar tais programas no próprio espaço da empresa.  

 

Concluindo esta etapa do roteiro de entrevista, procurou-se investigar 

aspectos relacionados à produção: descrição dos produtos da empresa; 

flexibilidade e possibilidades de alterações na produção; presença no 

mercado/clientela. 

 

 As respostas a esta questão tiveram pouca variação; em sua maioria as 

empresas investigadas possuem forte rigidez na estrutura produtiva, 

apresentando dificuldades para alterar suas linhas de produção. Este 

aspecto foi identificado principalmente nas empresas maiores e em função 

do tipo de produção que pratica, possuindo alguma flexibilidade apenas as 

empresas que produzem por encomenda;  

 

 Entre as pequenas e micro empresas também se observou algum grau de 

flexibilidade, no caso em decorrência de terem de se ajustar às 

necessidades dos seus clientes;  

 

Por fim, procurou-se identificar as relações com o ambiente externo, isto é, as 

ações que a empresa patrocina com vista à sua integração com outras 

empresas, com entidades representativas e de classe, também os 

instrumentos que utiliza com vistas a defender seus interesses como produtor 

junto às diversas instâncias do poder público. 
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 As repostas obtidas a esta linha de questionamento mostraram um tipo de 

ação muito centrado na empresa, isto é, as demais empresas não entram 

nas considerações sobre os negócios; no máximo são tratadas como 

fornecedores ou clientes e, nunca como um possível aliado em ações 

coletivas de reivindicações junto a organismos do Estado;  

 

 A FIEPE parece constituir uma ilustre desconhecida, tal o alheamento com 

que os informantes respondem a uma possível participação na entidade; 

alguns entrevistados chegaram a sugerir que “é um bom lugar para tomar 

um cafezinho”; 

 

 Em sua maioria os entrevistados desconhecem as ações que a FIEPE 

patrocina e nunca perceberam vantagem em participar da entidade; poucos 

conhecem o Cadastro das Indústrias de Pernambuco, editado pela entidade 

e os que conhecem parecem lembrar apenas dos valores pagos para sua 

inclusão no documento, o qual, segundo um entrevistado, “nem sempre está 

atualizado, e correto nas informações que divulga”; 

 

 Quando às ações do governo estadual, as vêem como pontuais, sem 

planejamento e, o que é mais problemático, apenas preocupadas com a 

próxima eleição; em sua maioria os empresários não conhecem os programas 

de incentivo oferecidos pelo governo estadual, embora percebam os 

esforços que estão sendo realizados para viabilizar sua participação como 

fornecedor para o empreendimento. Nesse sentido houve respondente que 
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elogiou a atuação da AD Diper e considera positiva a ação do Governo 

Federal ao viabilizar a instalação da Refinaria para Pernambuco, 

principalmente pelo potencial que tem para atrair novos empreendimentos 

para o Estado; 

 

 A ação da Petrobras, em seus movimentos para atrair produtores locais, é 

percebida positivamente, mas, ao mesmo tempo, consideram muito 

exageradas as exigências que a empresa impõe a seus fornecedores, com 

custos muito elevados. Ainda assim, houve respondentes que afirmam 

considerar tais exigências coerentes com a realidade da ação empresarial e 

mesmo necessárias para o surgimento de um novo empresário em 

Pernambuco. 
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CAPITULO 4 

A RESPOSTA DA SOCIEDADE LOCAL: A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SELECIONADAS 

 

 

 

Este capítulo tem por propósito investigar a atuação de organismos 

selecionados, vinculados aos grupos de interesses da sociedade local, públicos 

e privados, com o objetivo de identificar e analisar as ações desenvolvidas por 

tais atores sociais e organizações em função da presença da refinaria em 

Suape. 

 

Com vistas à consecução deste objetivo o capítulo foi estruturado em três 

itens, os quais são apresentados a seguir. No primeiro, foram caracterizados 

os aspectos socioeconômicos dos municípios da área objeto de estudo; 

procurou-se trabalhar pontos como a evolução do Produto Interno Bruto 

municipal e das atividades econômicas principais de cada uma das localidades 

do espaço sob análise e, também apresentar alguns indicadores de aspectos 

sociais a exemplo de população e do Índice de Desenvolvimento Humano – 
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IDH
52

. 

 

O segundo item teve por objetivo apresentar breve caracterização das 

organizações que foram entrevistadas na segunda etapa da pesquisa de campo; 

tratava-se de explicitar os elementos que serviram de referência para a 

inclusão de cada um dos atores sociais selecionados. 

 

Por fim, o terceiro item tem por propósito relatar os resultados da pesquisa 

de campo; trata-se de, a partir das questões propostas aos diversos 

respondentes no processo de entrevista, refletir sobre as ações que foram 

deflagradas pelas organizações ouvidas, procurando-se identificar os caminhos 

que as diversas respostas propõem, revelando interesses e intenções, as quais 

foram analisadas tendo por referência as demandas e necessidades que se 

consideram essenciais para que a implantação da refinaria propicie um 

processo de desenvolvimento com perspectivas de continuidade no tempo e que 

represente a elevação dos níveis de qualidade de vida para a maioria da 

população. 

 

  

                                                                 

52 O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - criado por Mahbub ul Haq e, tem por 

propósito ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Além de computar 

o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o IDH 

também leva em conta dois outros componen tes: a longevidade e a educação. Para aferir a 

longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao nascer. O item educação 

é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de 

ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder de 

compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os países). Essas três dimensões 

têm a mesma importância no índice, que varia de zero a um. Nota elaborada a partir de 

texto obtido em: http://www.pnud.org.br/idh/; acesso em 01/05/2010. 

http://www.pnud.org.br/idh/
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4.1 Considerações sobre aspectos econômicos e sociais dos Municípios 

integrantes da área de estudo 

 

 

Este i tem tem por  ob jetivo desenvolver uma caracteriz ação dos 

asp ectos econômicos e soci ai s que marcam os muni cípios i ncl uídos 

na área ob jeto de estudo, i nsumo i mp ortante para a compreensão 

dos probl emas e p otenci al idades que apresentam, os quai s p odem 

consti tuir- se em el ementos posi tivos ou ob stáculos p erante os 

investi mentos estruturadores em i mplantação neste territóri o.    

 

A área ob jeto de estudo está situada no Estado de Pernamb uco, 

posici onado em esp aço central do l i toral do Nordeste brasil eir o –  

Mapa 1 - o que o col oca em si tuação estratégica –  apresenta- se 

com posi ção privil egi ada, quer no que diz resp eito à região 

Nordeste como um todo, quer em rel ação aos grandes centros 

econômi cos desenvolvidos, com fácil  acesso às grandes rotas da 

navegação mundial - ocupando uma extensa fai xa l i torânea.  
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Mapa 1 - Nordeste, Pernambuco, Recife e Suape 
Fonte: Projeto Suape Global. Pernambuco como polo nacional... op. cit., p. 17  

 

O espaço sob análise é constituído por cinco municípios - Recife, Jaboatão do 

Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Escada - os quais, à exceção 

de Escada que pertence à Zona da Mata Meridional (Mata Sul), integram a 

Região Metropolitana do Recife (RMR) - conforme expresso no Mapa 2 - 

representando área de grande expressão sob o ponto de vista econômico e 

social para Pernambuco – os quatro maiores municípios de Pernambuco em 

termos de produto gerado estão contidos na área objeto de estudo.  
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Mapa 2 – Identificação da Área Objeto de Estudo 
Fonte: Mapa ajustado a partir da Figura 1 inserida em Território Estratégico de..., op. cit. 

p.20. 

 

Este território comporta grande heterogeneidade econômica, destacando-se 

as atividades da agropecuária, do turismo e da indústria de transformação; no 
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entanto, no quadro geral, apresenta indicadores sociais negativos, o que se 

reflete na mão-de-obra disponível, cuja característica mais evidente são os 

baixos níveis de instrução e de qualificação profissional que apresenta. Este 

ponto afigura-se, portanto, como um dos grandes desafios para os 

empreendimentos atualmente em implantação neste espaço, os quais, 

implantados com um elevado padrão tecnológico, requerem níveis de 

escolaridade diferenciados, isto é, distantes do padrão apresentado pela mão-

de-obra disponível na economia local.  

 

Alguns indicadores econômicos e sociais foram considerados relevantes para 

caracterização da área, como a dimensão de sua população, PIB e PIB per 

capita e, mais recentemente o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH em 

sua versão ajustada para aferir o desenvolvimento humano em territórios 

menores: o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM
53

. 

 

As informações sobre a população são apresentadas na tabela 15. São incluídos os 

números de habitantes para Pernambuco e para os municípios de Recife, Jaboatão 

do Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Escada. Procurou-se também 

aferir a taxa de urbanização; utilizando os dados disponíveis na Sinopse do Censo 

Demográfico 2010. A população do estado atingiu um montante de 8,8 milhões de 

habitantes em 2010; trata-se de um dos estados mais populosos do Nordeste 

brasileiro, representando em torno de 17% da população da região. Em sua maioria, 

                                                                 
53  O IDH-M é uma alteração do IDH original. Trabalha as mesmas dimensões, isto é, educação, 

longevidade e renda, mas alguns dos indicadores usados são diferentes. Embora meçam os 

mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDH municipal (IDH-M) são mais 

adequados para avaliar as condições de núcleos sociais menores. Informes obtidos no site:  

http://www.pnud.org.br/atlas/textos_analiticos/index.php. Acesso em 02/07/2011. 

http://www.pnud.org.br/atlas/textos_analiticos/index.php
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os municípios considerados apresentam elevado grau de urbanização: Recife, por 

exemplo, tem 100% de sua população residente na sede do município; os demais 

municípios também apresentam números elevados: o que mostra menor valor é 

Ipojuca, com 74,1% da população residentes em área urbana. Estes números 

indicam que a ocupação desta população concentra-se majoritariamente em 

atividades típicas destas áreas, isto é, dos setores industriais, de comércio e de 

serviços. Por fim, vale destacar o crescimento populacional da área objeto de 

estudo. Observem-se os números para Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca: 20,9% 

e 36,0%, respectivamente, de crescimento do total da população na última década. 

Ambos os casos vinculam-se ao fato de se constituírem como áreas diretamente 

impactadas pelo Complexo de Suape, o que as tornam, em particular Ipojuca, polo 

de atração populacional. 

 

Tabela 15 - Nordeste, Pernambuco e Municípios da área Objeto de Estudo - 

População Residente, Taxa de Urbanização em 2010 e Taxa de Crescimento – 

2000 e 2010  

Nordeste, 

Pernambuco e 
Municípios área 

objeto de estudo 

População 
em 2000 

2010 

Taxa de 
Crescimento População 

Taxa de 

Urbanização 

Nordeste 47.782.487 53.081.950 - 11,1 

Pernambuco 7.929.154 8.796.448 80,2 10,9 

Recife 1.422.905 1.537.704 100,0 8,1 

Jaboatão dos 

Guararapes 
581.556 644.620 97,8 10,8 

Cabo de Santo 

Agostinho 
152.977 185.025 90,7 20,9 

Ipojuca 59.281 80.637 74,1 36,0 

Escada 57.341 63.517 85,0 10,7 

Total 2.274.060 2.511.503 - 10,4 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE - Censo Demográfico 2000 e Sinopse do Censo 

Demográfico 2010. 
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A tabela 16 apresenta os números para o Produto Interno Bruto – PIB, para o 

período 2005/2008 e os valores do PIB per capita para 2008, para 

Pernambuco e para os municípios da área sob análise. Como já expresso acima, 

pode-se perceber que o espaço considerado apresenta participação muito 

significativa na economia estadual, evidenciando a concentração da atividade 

econômica na área, que responde por mais de 55% do PIB estadual, dispondo 

de um contingente de habitantes de cerca de 30% da população pernambucana.  

 

Tabela 16 - Nordeste, Pernambuco e Municípios da Área Objeto de Estudo 

- Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per 
capita – 2005/2008 

Pernambuco e 
Municípios da área 

objeto de estudo 

2005 2006 2007 20081 
PIB per capita 

(R$) 20081 

Pernambuco 49 922 55 493 62 256 70 441 8 064,95 

Recife 16 324 18 317 20 690 22 452 14 485,67 

Jaboatão dos 

Guararapes 
4 221  4 738  5 588  6 390 9 419,74 

Cabo de Santo 

Agostinho 
2 771 2 829 2 911 3 236 19 035,99 

Ipojuca 3 992 4 331 5 346 6 251 84 405,26 

Escada 201    223 233 286 4 606,19 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações obtidos da tabela 1 - Produto Interno 

Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita segundo as Grandes Regiões, as 

Unidades da Federação e os municípios - 2004-2008, pp. 09; 28; 29; 29; 30; 30; 31. Disponível  

no site do IBGE: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/defaulttab.shtm 
1 Valores preliminares sujeitos a revisão. 

 

A tabela 17 foi construída a partir do cálculo das taxas de crescimento do PIB 

utilizando os números apresentados na tabela 16. Chama atenção o ritmo de 

crescimento que os municípios analisados expressam o que, pode-se dizer, 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2004_2008/defaulttab.shtm
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corrobora a expectativa corrente, isto é, tais níveis de crescimento estão 

associados aos empreendimentos estruturadores em implantação na área sob 

análise, os quais atraem outros investimentos, impactando de modo positivo as 

atividades econômicas locais.  

 

Observe-se, por exemplo, o desempenho alcançado por Ipojuca: parte de um 

PIB de R$3.992 milhões em 2005, chega a um montante de R$6.251 milhões, 

isto é, um crescimento de aproximadamente 60% em poucos anos, com índices 

anuais da ordem de 8,5%, 23,4% e 16,9%, respectivamente para 2006/2005, 

2007/2006 e 2008/2007. Como sua população atinge 80.637 habitantes – 

segundo a Sinopse do Censo de 2010 -, o que representa aproximadamente 1% 

da população estadual; daí o PIB per capita atingir o valor de R$84.405,26, 

equivalente a quase dez vezes os valores observados para Pernambuco e de 

quase 6 vezes os valores de Recife. Tais resultados decorrem, provavelmente, 

da elevada produtividade das atividades industriais e terciárias recém 

implantadas no município, caracterizadas por um alto perfil tecnológico sem, no 

entanto, representar perspectivas de melhoria da qualidade de vida para a 

grande maioria da população local. 

 

Os resultados tambem são expressivos para os demais municípios da área sob 

investigação, sendo que, no caso de Cabo de Santo Agostinho, os valores são 

significativos apenas no último período da série, quando atinge o valor percentual de 

11,2. O caso de Escada também se mostra expressivo, embora apresente oscilações 

muito intensas no período considerado, principalmente por tratar-se do município com 

menor expressão econômica no espaço sob análise.  
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Tabela 17 - Nordeste, Pernambuco e Municípios da Área Objeto de 

Estudo - Produto Interno Bruto: Taxa de Crescimento – 2005/2007 

Nordeste, Pernambuco 
e Municípios área 

objeto de estudo 

2006/2005 2007/2006 2008/2007 

Nordeste 10,9 11,8 14,3 

Pernambuco 11,2 12,2 13,2 

Recife 12,2 12,9 8,5 

Jaboatão dos Guararapes 12,2 17,9 14,3 

Cabo de Santo Agostinho 2,1 2,9 11,2 

Ipojuca 8,5 23,4 16,9 

Escada 10,9 4,5 22,7 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da tabela 16. 
1 Valores preliminares sujeitos a revisão. 

 

O que ocorre nos municípios estudados, também pode ser observado para o 

Estado como um todo, que apresenta taxas de crescimento do PIB com valores 

de 11,2, 12,2 e 13,2, respectivamente para 2006/2005, 2007/2006 e 

2008/2007. 

 

A tabela 18 apresenta a composição setorial do Valor Adicionado Bruto – VAB - 

para o ano de 2005 e desenvolve breve descrição das atividades econômicas 

principais, para Pernambuco e para municípios da área objeto de estudo54. Tais 

informações servem de base de comparação, pois são datadas de 2005, ano em 

que se verifica a definição do Complexo Portuário de Suape como local de 

instalação da nova Refinaria da Petrobras.  

 

                                                                 

54 Recife ficou fora desta tabela; a fonte adotada, o documento Território Estratégico de 

Suape – Diretrizes para uma Ocupação Sustentável, elaborado pela Agência 

CONDEPE/FIDEM, não incluiu Recife como integrante do Território estratégico de 

Suape.  
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Tabela 18 - Pernambuco e os Municípios de Jaboatão dos Guararapes, 

Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Escada - Valor Adicionado Bruto por 

setor e características econômicas - 2005 

 

Valor adicionado bruto – (em 

milhões de reais) 
Principais atividades econômicas - 

descrição 
Agro. Ind. Serv. APU 

Pernambuco 2.201 9.490 27.472 9.961 

Os serviços com 73% do VAB - com destaque: APU, 
Comércio (2º maior atividade) e Aluguéis. Destaque 

ainda para a transformação (3º maior atividade), 

construção civil, SIUP e agropecuária. 

Jaboatão 

Guararapes 
dos 

17 941 2.071 721 

Os serviços com 72% do VAB têm como principais 
atividades a APU, Aluguéis e o comércio sendo sua 2º 

maior atividades – principais segmentos - varejista 

bastante diversificado, o atacadista de alimentos e 

produtos químicos e automotores. A indústria de 
transformação é a sua 3º principal atividade os 

principais gêneros industriais: alimentar, química, 

bebidas e material elétrico. É o 3º maior na indústria 
e 2º maior nos serviços de PE. 

Cabo de 

Santo 
Agostinho 

39 1.417 828 213 

A indústria com 61% do VAB sendo a indústria de 

transformação a maior atividade – principais gêneros 

industriais: química, bebida, produtos de metal e 
alimentar. Nos serviços os destaques são: APU, 

Transportes e Comércio principalmente o varejista. Na 

agropecuária é o 5º maior de PE - principal produto: 
cana-de-açúcar (maior produtor de PE). É o 2º maior na 

indústria e o 7º nos serviços de PE. 

Ipojuca 32 521 1.891 101 

Os serviços com 80% do VAB – principal atividade 

é o comércio com destaque para: atacadista de 
combustíveis e gás, seguido da APU, transportes 

e alojamento e alimentação. A indústria de 

transformação é a 2º maior atividade com 

destaque o gênero alimentar. É o 9º maior 
município da agropecuária de PE com destaque 

para a cana-de-açúcar (2º maior de PE). É o 3º  

maior nos serviços e 4º na indústria de PE. 

Escada 14 41 117 74 

Os serviços com 71% do VAB - as principais 

atividades APU e Aluguéis. A indústria de 

transformação é a 2º maior atividade onde os 

principais gêneros são: metal (inox) e química 
(álcool). A Agropecuária é a 4º maior atividade 

com o principal produto: cana-de-açúcar. 

Fonte: Parte da Tabela 05 do documento “Território Estratégico de..., op. cit. p.24.     

(*) Compreende a atividade de administração pública. 
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A partir da análise das informações incluídas na tabela 18, pode-se destacar a 

forte presença dos serviços no Valor Adicionado Bruto, que chega, em alguns 

casos, a atingir 80% do VAB do município – como é o caso de Ipojuca. Apenas 

em um município – Cabo de Santo Agostinho - a atividade com maior peso no 

VAB municipal cabe à indústria, que responde por 61% do produto gerado.  

 

As tabelas 19 e 20 apresentam a composição setorial do VAB para Pernambuco 

e para os municípios da área objeto de estudo, em valores correntes de 2008 e 

em percentuais.  

 

Tabela 19 - Municípios da área objeto de estudo - Valor Adicionado 

Bruto por setor de atividade – 2008        

Municípios 

da área 
objeto de 

estudo 

Preços correntes; em R$1.000.000 

Total Agropecuária Indústria 

Serviços 

Total 
Comércio e 

serviços 
APU 

Recife 22.452 9 3.172 19.271 15.027 4.244 

Jaboatão dos 

Guararapes 
6.389 18 1.442 4.929 3.747 1.182 

Cabo de 

Santo 

Agostinho 

3.235 15 1.533 1.687 1.169 518 

Ipojuca 6.250 17 1.396 4.837 3.071 1.766 

Escada 286 8 59 219 195 24 

Fonte: IBGE – PIB dos Municípios e Contas Regionais (2008).  

 

A comparação entre os valores expressos na tabela 18 e na tabela 19, embora 

muito próximos no tempo, permite algumas observações. Para os municípios 

incluídos nas duas tabelas, pode-se constatar a queda dos valores para a 

Agropecuária – apenas Jaboatão mantém o mesmo valor observado em 2005 – 
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e o aumento expressivo dos valores para Indústria e Serviços
55

. Este último 

aparece como composto por Comércio e Serviços e Administração Pública - 

APU: no caso de Ipojuca a variação dos números referentes à Administração 

Pública é expressiva: de um valor R$ 101 milhões em 2005, atinge R$ 1.766 

milhões em 2008. Comparando os valores apresentados para o setor Serviços 

como um todo, a variação entre os anos considerados é muito forte: por 

exemplo, Ipojuca passa de R$1.992 para R$4.837 milhões de reais, isto é um 

crescimento de 142%. Também para o Setor Industrial as variações são muito 

expressivas, o que está a indicar que a presença dos investimentos 

estruturadores, alguns ainda em implantação – como é o caso da Refinaria 

Abreu e Lima - já mostra seus efeitos, pelo menos nos aspectos 

macroeconômicos. 

 

Tabela 20 - Municípios da Área Objeto de Estudo - Valor Adicionado por 

setor de atividade – 2008                                                            (%) 

Municípios da 

área objeto 
de estudo 

Total Agropecuária Indústria 

Atividades terciarias 

Total 
Comércio e 
serviços 

APU 

Recife 100 - 14,1 85,9 67 18,9 

Jaboatão dos 

Guararapes 
100 0,3 22,5 77,2 58,7 18,5 

Cabo de Santo 

Agostinho 
100 0,5 47,5 52 36 16 

Ipojuca 100 0,2 22 77,8 49,8 28 

Escada  100 2,7 20,6 76,7 68,3 8,4 

Fonte: IBGE – PIB dos Municípios e Contas Regionais (2008). 

 

 

                                                                 

55 Recife não aparece nas comparações realizadas por não ter sido incluído na Tabela 18, uma 

vez que não pertence ao Território Estratégico de Suape, cujo documento produziu a 

tabela aqui utilizada.  
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Tem-se, portanto, que o perfil das atividades econômicas da maioria dos 

municípios sob análise apresenta como característica marcante a 

predominância das atividades terciarias – isto é, Serviços e Comércio e 

Administração Pública – como ocorre nos casos de Recife, Jaboatão dos 

Guararapes, Ipojuca e Escada, com uma participação no Valor Adicionado 

Bruto de, respectivamente, 85,9%, 77,2%, 77,8% e 77%.  

 

Tabela 21 – Nordeste, Pernambuco e Municípios da Área de Estudo 

Produto Interno Bruto per capita e Variação Percentual – 2006 e 2008 

Nordeste, Pernambuco 
e Municípios da área 

objeto de estudo 

2006 2008 Variação % 

Nordeste 6.029 7.487 24,2 

Pernambuco 6.528 8.065 23,5 

Recife 12.091 14.486 19,8 

Jaboatão dos Guararapes 7.272 9.420 29,5 

Cabo de Santo Agostinho 16.486 19.036 15,5 

Ipojuca 61.959 84.405 13,3 

Escada 3.792 4.606 21,5 

Fonte: IBGE – PIB dos Municípios e Contas Regionais (2008).  

 

A tabela 21 apresenta o PIB per capita a preços correntes para os anos 2006 

e 2008 e a variação percentual do período.  

 

A observação dos dados da Tabela 21 mostra que os valores para a área de 

estudo – à exceção de Escada - são bem superiores aos apresentados por 

Pernambuco e Nordeste para os dois anos em consideração. Este fato parece 

estar associado aos investimentos estruturadores que, como já especificado 

em pontos anteriores desta tese, estão sendo implantados no espaço sob 
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análise a partir de 2005. É importante lembrar que tais empreendimentos são 

portadores de processos tecnológicos e organizacionais que produzem 

aumentos na produtividade média da economia resultando em elevados níveis 

de renda per capita, os quais, em geral não se traduzem, necessariamente, em 

melhorias na qualidade de vida das populações locais.  

 

Por fim procura-se apresentar os valores do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal para os Municípios da área objeto de estudo. Os números 

obtidos foram dispostos na tabela 22. 

 

Procurou-se trabalhar os valores para o índice e para os seus componentes. Os 

diversos municípios situam-se no nível de desenvolvimento humano médio
56

; a 

comparação entre os dois anos da série indica uma evolução positiva, uma vez 

que, para todas as unidades incluídas na tabela observam-se crescimento dos 

valores obtidos. Os melhores resultados aparecem para Recife – 0,797 - e 

Jaboatão dos Guararapes – 0,777 (ambos para 2000); os piores são 

encontrados em Escada – 0,645 - e Ipojuca – 0,658 (também para 2000). Cabo 

de Santo Agostinho surge como a localidade com maior crescimento no 

período.   

 

 

 

 

                                                                 

56 Esta classificação é definida como segue: países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento 

humano considerado baixo; os países com índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de 

médio desenvolvimento humano; países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento 

humano considerado alto. 
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Tabela 22 – Municípios da Área de Estudo - Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDHM – 1991/2000 

Municípios 

área objeto 
de estudo 

IDH

M 
1991 

IDH

M 
2000 

IDHM - 

Renda 

IDHM - 

Longevidade 

IDHM - 

Educação 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Recife  0.74 0.797 0.727 0.77 0.676 0.727 0.818 0.894 

Jaboatão dos 

Guararapes 
0.701 0.777 0.644 0.685 0.691 0.797 0.769 0.848 

Cabo de Santo 

Agostinho  
0.63 0.707 0.542 0.588 0.642 0.734 0.705 0.798 

Ipojuca  0.53 0.658 0.466 0.545 0.597 0.728 0.527 0.7 

Escada  0,541 0,645 0,471 0,534 0,573 0,687 0,579 0,713 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações de: IDH-M 91 00 Ranking decrescente 

(pelos dados de 2000). Capturado em 03/06/2011 do site: 

http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php.  

 

Observando-se agora os resultados apresentados pelos índices componentes 

do IDHM, constata-se melhor desempenho para o item IDHM – Educação para 

Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Escada (dados 

para 2000); para Ipojuca o melhor resultado verifica-se para o item IDHM – 

Longevidade (dados para 2000). 

 

É importante notar que os números apresentados na tabela 22, apresentam-se 

crescentes para todos os municípios e para todas as variáveis considerados; ou 

seja, aparentemente, as condições objetivas de vida das populações locais 

apresentam melhoras. Naturalmente, vale lembrar, trata-se de um indicador 

que, em última instância, tenta captar e traduzir uma realidade extremamente 

complexa em um valor numérico. Significa dizer que as conclusões a serem 

extraídas dos resultados observados, devem passar por um crivo crítico, 

buscando evidenciar as limitações que o indicador apresenta e deixar bem 

http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php
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claro que os valores observados, ainda que crescentes, encontram-se abaixo do 

desejado. 

 

Para além destes números cabe lembrar que o complexo industrial portuário de 

SUAPE, onde se constrói a refinaria aqui estudada está cercado pelo que resta 

na região do secular complexo sucro-alcooleiro nordestino. Nesta porção sul do 

território da conhecida Mata Sul pernambucana a maioria das usinas entraram 

em processo de falência nos anos recentes, o que cria um ambiente 

socioeconômico muito especial: a secular herança histórica de precários 

índices sociais na região se associa a um contexto de decadência da atividade 

principal. Tal situação só não se tornou mais grave pelo impacto de políticas 

sociais que avançaram nos últimos anos no país e na região.     

 

 

4.2. As organizações pesquisadas: breve caracterização. 

 

 

Como já salientado anteriormente, as organizações trabalhadas foram 

definidas tendo em vista atuarem no espaço especificado como área de 

influência direta da Refinaria Abreu e Lima S. A., e por possuírem interesses 

diretos na presença e no desempenho deste empreendimento. Como já 

referido anteriormente foram entrevistadas organizações de caráter privado 

e público, estas vinculadas ao Governo do Estado de Pernambuco e às 

Prefeituras dos municípios da área objeto de estudo. Procura-se a seguir 

apresentar um breve perfil das organizações pesquisadas. De início procura-se 
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explicitar aquelas organizações vinculados ao setor privado; em seguida são 

introduzidas as organizações públicas pertencentes à esfera estadual; o passo 

seguinte centra atenção nas universidades, finalizando com as prefeituras dos 

municípios que foram objeto de investigação nesta tese.  

 

A Federação das Indústrias de Pernambuco – FIEPE, 

 

(...) entidade representativa do setor produtivo, que tem como 
função promover o processo de desenvolvimento da indústria 
em Pernambuco, contribuindo para o aperfeiçoamento 
empresarial e para a melhoria das condições socioeconômicas 
do Estado, do Nordeste e do Brasil. A FIEPE é composta por 
uma base sindical integrada por 36 sindicatos de diversos 
segmentos industriais. (FIEPE, 2009) 

 

A FIEPE participa do Sistema Indústria, que compreende a Confederação 

Nacional da Indústria – CNI - que tem por objetivo fortalecer o setor e 

colaborar para o crescimento do país; o Serviço Social da Indústria – SESI - 

que busca oferecer serviços integrados de educação, saúde e lazer aos 

trabalhadores do setor; o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI – que atua promovendo a capacitação para o trabalho, a assistência 

técnica e tecnológica, gerando e difundindo tecnologias; e o Instituto Euvaldo 

Lodi – IEL - que tem por meta promover a integração das empresas com as 

universidades. 

 

Sua inclusão como entidade a ser entrevistada nesta pesquisa de campo 

decorre de sua característica de organização constituída por empresários do 

setor industrial, que se propõe, enquanto Federação de sindicatos patronais, a 
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defender os interesses de seus participantes, atuando como instrumento de 

organização e de pressão política institucional. Adicionalmente, vale lembrar, à 

medida que se concretiza a opção por instalar a nova refinaria da Petrobras 

em Suape, a diretoria da FIEPE optou por criar a Divisão Petróleo e Gás, que, 

uma vez instalada, buscou atuar em parceria com o Instituto Brasileiro do 

Petróleo – IBP, a Organização Nacional da Indústria do Petróleo – ONIP, o 

Sindicato Nacional da Indústria Naval – SINAVAL - e o Programa de 

Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural – PROMINP. 

  

O SEBRAE é uma entidade privada sem fins lucrativos criada em 1972
57

. De 

acordo com o que informa em seu site
58

,  

 

“tem por missão promover a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e 
pequeno porte. Também atua com foco no fortalecimento do 
empreendedorismo e na aceleração do processo de 
formalização da economia por meio de parcerias com os setores 
público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito 
e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de 
negócios.” 

   

Sua inclusão entre as organizações que foram ouvidas nesta pesquisa de campo 

                                                                 

57 Em 17 de julho de 1972, por iniciativa do BNDE e do Ministério do Planejamento, foi criado 

o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa (CEBRAE). Em 9 de 

outubro de 1990, o CEBRAE transformou -se em SEBRAE, pelo decreto 99.570, que 

complementa a Lei 8029, de 12 de abril. A entidade desvinculou-se da administração 

pública e transformou-se em uma instituição privada, sem fins lucrativos e de utilidade 

pública, mantida por repasses das maiores empresa s do país, proporcionais ao valor de 

suas folhas de pagamento. 

58 Ver: http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/sebrae-

um-agente-de-desenvolvimento  

http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/sebrae-um-agente-de-desenvolvimento
http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/sebrae-um-agente-de-desenvolvimento
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verificou-se em função de indicação de um micro empresário que, durante a 

entrevista realizada em sua empresa, destacou as atividades do Projeto 

“Adensamento da Cadeia Produtiva de Petróleo, Gás, Energia e Naval no 

Território Estratégico de Suape e Região Metropolitana do Recife – RMR” e 

que se encontrava em desenvolvimento naquela época. Seu objetivo era  

 

(...) inserir de forma competitiva as MPEs na cadeia produtiva 
do petróleo e gás, desenvolvendo diversas ações de 
capacitações tecnológicas, mercadológicas e de integração 
entre empresas e instituições, com vistas ao fortalecimento da 
competitividade das empresas e a formação de redes de 
cooperação entre empresas fornecedoras, tendo como 
estratégia à melhoria de processos e produtos, buscando 
adequá-los aos níveis de qualidade nos padrões exigidos nos 
mercados nacionais e internacionais. (SEBRAE/Petrobras, 
2009, p. 2) 

 

O referido projeto foi elaborado e executado pela unidade SEBRAE – CABO 

do Sistema SEBRAE, em parceria com a REFINARIA ABREU E LIMA S.A. – 

RNEST
59

 e, produziu como resultado a constituição da Rede Petro 

Pernambuco, por iniciativa de um grupo de empresários envolvidos nos 

trabalhos do projeto e que identificaram a necessidade de aprofundar as 

ações de capacitação em questões ligadas às áreas de planejamento, qualidade, 

finanças e cooperação
60

.  

 

                                                                 

59 É interessante lembrar que a entrevista com a Doutora Valéria Augusta verificou-se 

durante a 2ª fase do Encontro de Negócios realizado pela Petrobrás entre os dias 26/29 

de abril de 2010, em Recife - PE. 

60 A respeito consultar: http://www.redepetropernambuco.org.br/principal/index.php. Acesso 

em 07/08/2011. 

http://www.redepetropernambuco.org.br/principal/index.php
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A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - AD-Diper - órgão 

estadual vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDEC – tem 

por objetivo a captação de novos investimentos e de projetos estruturadores 

e impulsionadores do crescimento da economia local. A agência trabalha para 

melhorar e fortalecer o ambiente de negócios com vistas atrair para 

Pernambuco cadeias produtivas integradas de modo a consolidar a estrutura 

produtiva estadual. 

 

Sua inclusão entre as organizações a serem entrevistadas na pesquisa de 

campo decorreu de indicação de um diretor de empresa entrevistado na 

primeira fase da pesquisa de campo; em seu informe afirmava que, tendo em 

vista o tema abordado nas questões formuladas durante a entrevista, técnicos 

da Agência teriam condições de contribuir para o trabalho que a pesquisa de 

campo procurava investigar, em função do foco de sua atuação estar centrado 

na atração de empreendimentos para o Estado.  

 

Outros organismos vinculados ao Governo do Estado contatados e que 

concordaram em participar da pesquisa, foram a Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM, autarquia 

vinculada a Secretaria de Planejamento – SEPLAG e a Fundação de Amparo à 

Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - FACEPE – entidade do âmbito 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia – SECTEC. 
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Quanto à Agência CONDEPE/FIDEM, considerou-se fundamental incluir-la no 

grupo de órgãos estaduais a serem ouvidos na pesquisa na medida em que 

respondeu como Agência coordenadora do trabalho Território estratégico de 

Suape – Diretrizes para uma Ocupação Sustentável, que se constituiu em um 

primeiro movimento em que os governos municipais pertencentes à área de 

influência direta da Refinaria, o Governo Estadual, através do envolvimento de 

diversas Secretarias de Estado
61

 que atuaram em conjunto tendo por objetivo 

central  

 

(...) promover de forma participativa e integrada, um 
referencial de ação que oriente as iniciativas dos diferentes 
atores na promoção da ocupação sustentável do Território 
Estratégico de Suape. (...) com a melhoria da habitabilidade 

e da competitividade, através da sua qualificação físico-
ambiental (...) (CONDEPE / FIDEM, 2008, p. 14 e p.16) 

 

No que diz respeito à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco – FACEPE trata-se de trabalhar questões referentes a processos 

de capacitação de mão-de-obra; só que, na presente situação, a preocupação 

volta-se para o pessoal em condições de atuar como instrutores nos programas 

de capacitação de trabalhadores, tanto aqueles das áreas técnicas, que atuam 

                                                                 

61 Participaram da elaboração do documento, alem de representantes dos municípios do 

chamado território estratégico de SUAPE, a saber, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca,  

Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Escada os seguintes órgãos setoriais: a Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA)/Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (CPRH), Secretaria de Transportes/Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER), Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU)/METROREC, 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), Secretaria das 

Cidades/Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB) e Secretaria de Recursos 

Hídricos/Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA).  
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diretamente no processo produtivo e que se afigura essencial como forma de 

melhorar o perfil do pessoal disponível atualmente que, como mostrado na 

primeira fase da pesquisa de campo apresenta um nível de qualificação 

sabidamente insuficiente, mas também para os trabalhadores de nível superior 

e, mesmos para as pós-graduações – tanto aquelas ditas de lato sensu, quanto 

aquelas caracterizadas como de stricto sensu – uma vez que os desafios que se 

apresentam para a economia local encontram-se em adequar-se a um novo 

patamar técnico produtivo, na qual a questão tecnológica apresenta-se como 

elemento essencial para garantir condições de competitividade para o 

produtor local. 

 

Neste momento, viabilizar uma maior integração Universidade / Empresa, com 

vistas a uma atuação conjunta, eliminando entraves e obstáculos, torna-se 

essencial na medida em que propicia novas perspectivas para o setor produtivo 

ao dar-lhe suporte para inovar e, portanto, tornar-se mais competitivo.  

 

Outra organização trabalhada pertence à área de educação superior. Foram 

investigados centros de ensino, programas e projetos selecionados em função 

de suas ligações/pontos de contato com duas das universidades públicas 

presentes no Estado de Pernambuco. No caso da Universidade de Pernambuco, 

foi escolhida a Escola Politécnica de Pernambuco – POLI/UPE - em função das 

ações que desenvolveu com foco na Refinaria, no momento em que foi definido 

o Complexo de Suape como sua localização em Pernambuco
62

. Quanto à 

                                                                 

62 O anúncio da implantação da refinaria em Pernambuco levou a Escola Politécnica de 

Pernambuco – POLI/UPE - a adotar ações com vistas a ampliar as alterna tivas de 

formação técnica em áreas como soldagem e engenharia naval; o Professor Francisco Ilo 
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Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – optou-se por incluí-la através 

da análise do projeto Suape Global, cujo objetivo foi a criação de uma 

instância que atuasse na articulação e coordenação dos diversos atores com 

interesses no empreendimento, de modo viabilizar a participação de 

trabalhadores empresários pernambucanos na construção da Refinaria.  

 

Por fim foram incluídas, enquanto agentes interessados nas consequências da 

presença da refinaria Abreu e Lima em Suape, as prefeituras municipais – isto 

é, os executivos dos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de 

Santo Agostinho, Ipojuca e Escada - através de entrevistas realizadas com 

funcionários municipais, vinculados ao executivo municipal. Aqui se buscou 

investigar, através de pesquisa de campo, as ações que tais municipalidades 

deflagraram, isoladamente ou em conjunto, bem como aquelas patrocinadas 

pelos Governos Estadual e Federal, tendo por referência o empreendimento 

objeto deste trabalho. 

 

 

4.3 As respostas das organizações pesquisadas: assessores, gestores, 

técnicos e professores 

 

 

Procura-se agora relatar as respostas dos diversos agentes ouvidos na 

pesquisa de campo.  

 

                                                                                                                                                                                                     

Bezerra da Silva, Coordenador do Curso de Especialização em Engenharia de Soldagem, 

foi entrevistado como integrante do corpo docente da POLI/UPE.  
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As questões foram direcionadas para captar como cada uma delas posicionou-

se e deflagrou ações tendo por referência a presença da refinaria em Suape. 

O tema inicial proposto foi uma avaliação do empreendimento refinaria, isto é, 

o que o evento sob investigação representa para os atores locais, tanto na 

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico do espaço sob estudo, mas 

também dos impactos que deve produzir em termos de qualidade de vida para 

as populações locais. Ou seja, até que ponto este evento afigura-se como uma 

vantagem ou, na verdade, constitui-se em uma ameaça. 

 

A partir daí procurou-se obter do respondente uma caracterização das ações 

adotadas pela organização que representa, as quais percebe como importantes 

para que a presença da refinaria resulte em um processo de desenvolvimento 

para Pernambuco, que se caracterize pela melhoria das condições e da 

qualidade de vida para todos os pernambucanos.  

 

 Em geral as avaliações realizadas começam com elogios e considerações 

sobre o potencial do empreendimento como solução para os problemas do 

Estado de Pernambuco e, mesmo, para o Nordeste como um todo; observam 

tratar-se de evento impar, tendo presente que aportes de recursos de 

vulto apenas se verificaram, em Pernambuco, nos idos dos anos setenta. 

 

 Ao serem questionados sobre os efeitos dos investimentos realizados na 

implantação da refinaria, para as empresas dos diversos setores 

econômicos de Pernambuco, as respostas obtidas são menos objetivas. 

Aparecem observações sobre as dificuldades que tais agentes enfrentam 
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para participar do empreendimento dadas as dimensões que o caracterizam 

e, por outro lado, percebem como uma ameaça a concorrência – por espaços 

de mercado e, principalmente, pela mão-de-obra qualificada disponível, a 

qual se afigura escassa no região - que as empresas que se instalam no 

Estado - atraídas pela presença da refinaria – representam. 

 

A seguir são apresentadas, segundo as organizações pesquisadas, as ações que 

adotaram como resposta à construção da Refinaria em Suape, procurando 

evidenciar os argumentos que explicitam como justificativa para os caminhos 

adotados. 

 

 No caso da FIEPE, o respondente informa que a atuação do organismo 

voltou-se para processos de capacitação de mão-de-obra; isto é, a partir da 

confirmação da implantação da refinaria em Suape, a entidade centrou sua 

atenção na montagem e execução de programas de capacitação para a mão-

de-obra local, buscando adequá-la às necessidades que foram expressas por 

técnicos da Petrobras envolvidos no processo de planejamento e execução 

do empreendimento.  

 

 Apenas recentemente passaram a dar atenção para a capacitação de 

empresas, notadamente para aquelas de menor porte, trabalho desenvolvido 

em parceria com o PROMINP, envolvendo organismos como o SENAI e o 

SEBRAE; 

 

 O entrevistado chega a afirmar que as exigências da Petrobras atrapalham 

um pouco, na medida em que coloca o empresário local na defensiva – neste 



 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 DOUTORADO 

 

Antonio Luiz Ribeiro Monteiro  

163 

ponto faz referências ao caráter conservador do empresariado 

pernambucano, que tem dificuldades para ariscar e apostar em novas 

situações. Ao mesmo tempo, considera tais condicionantes como um 

aprendizado necessário e que deve resultar em um empresário melhor 

preparado. 

 

 Ao ser questionado sobre a atuação do Governo do Estado, considera que 

este tem realizado uma atuação consistente, usando sua estrutura de 

pesquisa para produzir diagnósticos sobre as necessidades decorrentes da 

implantação do empreendimento em Suape. No entanto, no plano da 

realização das obras de infraestrutura necessárias para fazer frente à 

expansão da demanda produzida por aqueles investimentos estruturadores, 

observa certo atraso, o que resulta em problemas, como por exemplo, os 

frequentes congestionamentos na área objeto de estudo.  

 

 Quanto ao SEBRAE, sua atuação, informa o respondente, verifica-se 

através da execução de Projeto elaborado em parceria com a Refinaria 

Abreu e Lima – RNEST, que tem por objetivo inserir de forma competitiva 

as MPEs na cadeia produtiva do petróleo e gás, desenvolvendo diversas 

ações de capacitações tecnológicas, mercadológicas e de integração entre 

empresas e instituições.  

 

 Considera que tem conseguido avanços entre os microempresários, apesar 

dos problemas: as condições objetivas desde grupo de produtores são 

muito precárias, além dos limitados níveis de instrução e de acesso às 

necessidades básicas, enfrentam também dificuldades para obter crédito e 

capacitação. 
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 A grande questão encontra-se em conseguir „refazer este empresário‟, isto 

é, está-se diante de uma nova forma de „empresariar‟; é fundamental que o 

„trabalhador empresário‟ comece a perceber que „tapinha nas costas‟ não 

resolve problemas. Não é assim, afirma, que se conseguirá vender para a 

Petrobras e para os consórcios contratados: „é uma espécie de revolução 

cultural, que exige dedicação e esforço‟, que aos poucos, através da criação 

de formas alternativas de aprendizagem e de participação, está-se 

conseguindo transferir para a prática diária de pequenos e micros 

produtores. 

 

 Em termos objetivos, os avanços alcançados vão no sentido de se conseguir 

a atenção dos empresários para a importância da cooperação no trabalho, 

viabilizando o surgimento de pequenas inovações na forma de produzir e de 

gerir os pequenos negócios. Nesse sentido, os produtores incluídos no 

programa começam a perceber as vantagens e já se dispõem a participar de 

formas alternativas de cooperação e de produção em parceria com outros 

empresários;  

 

 Outro aspecto que se afigura como um avanço alcançado é representado 

pelo fato de os empresários envolvidos no projeto, em sua quase 

totalidade, reconhecerem a necessidade de capacitação técnica e gerencial 

como instrumento de melhoria de suas empresas e de suas próprias 

condições pessoais para ampliar as perspectivas de futuro.  
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 No caso da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco – FACEPE, a preocupação era identificar as ações adotadas 

com vistas a viabilizar melhorias nos programas de apoio à capacitação de 

docentes e pesquisadores; e, por outro lado, identificar mecanismos e 

instrumentos que possam ser utilizados para viabilizar uma maior 

integração Empresa/Universidade, que propicie o aumento da capacidade 

técnica e de inovação, o que deve resultar em melhorias na competitividade 

das empresas locais; 

 

 Com este propósito, a FACEPE elaborou programas que foram implantados 

pelo Governo do Estado dirigidos à atração de profissionais de nível 

superior interessados nas oportunidades de emprego que estão sendo 

construídas em Suape a partir do início das obras da Refinaria e, também 

dos demais empreendimentos em processo de implantação naquele 

território;  

 

 Tais programas visam as instituições de ensino superior, públicas e 

privadas, que se vêem carentes de profissionais com formação e 

experiência, para atuar como instrutores em programas de treinamento em 

áreas específicas demandadas pelos empreendimentos citados acima;  

 

 Estão sendo pensados também mecanismos para atrair pesquisadores e 

professores do exterior, os quais se encontram subutilizados em seus 

países de origem em função de questões locais e que poderiam contribuir 

para a melhoria do ambiente de trabalho pernambucano.  
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 Quanto à Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - 

CONDEPE/FIDEM, procurou-se centrar as questões nos resultados 

produzidos pelo trabalho Território estratégico de Suape – Diretrizes para 

uma Ocupação Sustentável. Trata-se do primeiro movimento realizado pelo 

Governo do Estado – envolvendo diversas de suas autarquias - em conjunto 

com os municípios da área de influência da Refinaria Abreu e Lima e com 

órgãos do Governo Federal, que se mobilizam com vistas a identificar as 

fragilidades e potencialidades do território considerado, bem como 

construir uma estratégia conjunta para sua ocupação sustentável. 

 

 Segundo o respondente, o grande mérito do trabalho encontra-se no 

modelo de gestão adotado que buscou integrar e articular as diversas 

instâncias dos três níveis de governo – Federal, Estadual e Municipal - 

envolvidos na produção do documento. Tal modelo apresenta o seguinte 

formato e nível de atribuição:  

 

o um fórum deliberativo que discute, sugere e aprova as propostas do 

grupo executivo; 

o um grupo executivo que desenvolve estudos e alternativas para 

atender às solicitações do fórum e outros necessários; e, por fim,  

o um grupo que fornece consultoria sobre temas específicos (meio 

ambiente, saneamento básico, mobilidade, etc.).  

 

 Na avaliação do entrevistado, o formato construído para a elaboração do 

Plano sob consideração, produziu avanços importantes em termos do 
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conhecimento das potencialidades e dos entraves que caracterizam o 

território sob análise e que devem ser objeto de ações específicas, algumas 

das quais já se encontram em processo de execução, a exemplo do 

Programa Especial de Controle Urbano e Ambiental, que obteve apoio 

financeiro não reembolsável – documento assinado em setembro de 2010
63

 – 

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.  

 

Por fim são relatadas as respostas obtidas juntos aos respondentes vinculados 

à Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e à Universidade de 

Pernambuco - UPE.  

 

 O que marca os resultados alcançados em ambas as universidades 

consideradas é a inexistência de uma ação institucional; ao contrário, o que 

se percebe é a presença de grupos de professores que realizam atividades 

específicas e que interessam a determinada empresa ou organismo, como 

ocorre no Departamento de Engenharia Química da UFPE, que desenvolve 

uma série de projetos em convênio com a Petrobras, ou mesmo, ações 

individuais como se verificou na UPE, através de professores da Escola 

Politécnica de Pernambuco que, em função de suas áreas de atuação, 

desenvolvem projetos de pesquisa e estabelecem, por exemplo, relações 

intensas com empresas ou instituições de pesquisa como instrumento para 

obter apoio para seus trabalhos acadêmicos;  

                                                                 

63 O Programa tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento ordenado e sustentável do 

Território Estratégico de Suape, onde está sendo construído um complexo industrial 

portuário, por meio da estruturação e do fortalecimento das entidades municipais e 

estaduais de controle urbano e ambiental. A respeito consultar: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/

Noticias/2010/social/20100915_suape.html  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2010/social/20100915_suape.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2010/social/20100915_suape.html
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 No caso da UFPE, procurou-se investigar a atuação do Projeto Suape Global 

- Pernambuco como Polo Nacional Provedor de Bens e Serviços para o Setor 

Petróleo, Gás Natural, Offshore e Naval. Trata-se de ação que tem origem 

em demanda desencadeada pelo Presidente da Refinaria Abreu e Lima Dr. 

Marcelino Guedes junto ao Reitor da UFPE, na época Professor Amaro Lins, 

e que consistia na elaboração de um projeto que tinha por propósito 

articular as diversas instâncias da sociedade pernambucana de modo a 

tornar o Estado um polo provedor para a IP&GN, tendo presente não 

apenas as necessidades da Refinaria Abreu e Lima, mas também as 

perspectivas abertas pela descoberta de jazidas de petróleo no pré-sal. 

 

 O projeto foi elaborado sob a coordenação da UFPE, contando com a 

participação do Governo Estadual (Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, SUAPE, SEPLAG, SECTEC), e de entidades do setor privado 

(Sistema FIEPE, Sistema S), que se afiguram como o tripé básico que 

sustenta essa iniciativa, tendo o apoio de empresas do porte da Petrobrás, 

do Estaleiro Atlântico Sul e de bancos públicos como o BNDES e o BNB;  

 

 O trabalho parte de uma caracterização dos segmentos Petróleo e Gás 

Natural, offshore e Naval, explicitando as oportunidades que se 

apresentam a partir de sua implantação em Pernambuco. Relata em seguida 

as potencialidades que marcam o momento atual da sociedade 

pernambucana; introduz então as ações em curso e aquelas planejadas. Por 

fim apresenta o modelo de gestão a ser adotado, estruturado em duas 

instâncias: 
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a. uma de articulação (Fórum), coordenada pela UFPE e com integrantes  

retirados dentre instituições ou personalidades integrantes do Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social de Pernambuco -

CEDES/PE -, que no seu primeiro ano de funcionamento criou Grupo para 

discutir os impactos dos projetos estruturadores no Estado e de 

representação das instituições patrocinadoras e apoiadoras da proposta 

do polo; 

b. uma executiva (Comitê Operacional) - coordenado pelo Governo do 

Estado. Esse comitê será apoiado por uma instância técnica estruturada 

para esse fim - espécie de Unidade Gestora da Implementação do 

Polo. 

 

Procura-se agora incluir as respostas obtidas nas entrevistas realizadas com 

os gestores municipais. Neste caso a preocupação era obter do gestor que 

estava sendo entrevistado, informações sobre como o município avalia a 

presença da Refinaria em Suape e quais efeitos – positivos ou negativos – eram 

esperados. A partir daí solicitou-se que indicasse as ações efetivamente 

implantadas – isto é, aquelas passíveis de implantação no âmbito do Município, 

ou seja, de responsabilidade da própria jurisdição municipal – e, também as 

ações que foram exigidas de outras instâncias, quer das empresas em processo 

de implantação, quer das demais instâncias do setor público – tanto as 

vinculadas ao Governo do Estado, quanto àquelas ligadas ao Governo Federal.  

 

 Com relação à avaliação da presença da Refinaria em Suape, o que se 

observa é que os respondentes consideram que o empreendimento possui 
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grande potencial para dinamizar a economia local, tanto em função de sua 

dimensão, isto é, o volume de recursos que mobiliza é muito grande, mas 

também, por sua capacidade de atrair outros empreendimentos. Neste 

sentido, fazem referência ao Estaleiro Atlântico Sul e ao polo 

Petroquímico, que estão em Suape como decorrência da presença da 

refinaria, e se constituem também pontos de atração de novos 

investimentos para a região.  

 

 No entanto, aparecem na fala dos respondentes sinais de preocupações que 

decorrem, de certa forma, também das dimensões que caracteriza o 

empreendimento refinaria: aqui a principal referência diz respeito ao 

número de trabalhadores que serão mobilizados para a fase de construção. 

As questões levantadas relacionam-se com as infraestruturas física e 

social dos municípios, que já não atendiam a contento as populações locais. 

A chegada destes novos „moradores‟ fatalmente vai sobrecarregar os 

aparelhos urbanos, mesmo tendo presente mudanças com relação à 

exigência de contrapartidas devidas pelas empresas que passam a usufruir 

dos territórios dos municípios da área objeto de estudo.   

  

Solicitou-se ao respondente que informasse a existência ou não de um Plano 

Diretor para o município; que indicasse como e quando foi elaborado, e suas 

principais características. Neste quesito há muitas diferenças entre os 

municípios estudados. De qualquer forma, o trabalho realizado em conjunto 

com o CONDEPE/FIDEM no documento Território Estratégico serviu para 

recolocar a importância do Plano Diretor como instrumento de planejamento e 

controle do espaço urbano. 
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 No caso de Ipojuca, por exemplo, o documento foi elaborado recentemente 

pela Secretaria de Planejamento do Município. Preocupa-se com o 

alinhamento (ordenamento) territorial e com a lei de uso e ocupação do 

solo. O grande problema é a não existência das macro diretrizes políticas e 

econômicas que se apresentam como determinantes para que a lei de uso e 

ocupação do solo seja efetiva; 

 

 Por outro lado, a Lei Orçamentária Anual
64

 – LOA – a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO – e o Programa Plurianual de Ações - PPA existem, 

mas, quase como peças de ficção. Veja-se o caso da LOA, por exemplo: foi 

aprovada, com a autorização de remanejamento de 40% do definido 

originalmente. Assim, de acordo com os respondentes ouvidos, todos os 

municípios da área de estudo construíram seus planos diretores; no entanto 

parece que apenas Recife dispõe de um conjunto de instrumentos de 

planejamento da administração e execução fiscal para o município; nos 

demais tais instrumentos não funcionam. 

 

 Quanto às vantagens da presença da refinaria: neste quesito aparecem 

algumas contradições. No caso de Ipojuca tem-se uma vantagem explícita 

que se apresenta com um grande aumento da arrecadação municipal; o 

problema fica para os outros, que enfrentam os mesmos contratempos que 

Ipojuca, mas não têm aumento de arrecadação; ainda assim, não se pode 

                                                                 

64 O Orçamento Público compreende a elaboração e execução de três leis – o plano plurianual 

(PPA), as diretrizes orçamentárias (LDO) e o orçamento anual (LOA) – que, em conjunto, 

materializam o planejamento e a execução das políticas públicas federais. Disponível em 

http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado. Acesso em 

05/05/2011. 

http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado
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esquecer, a implantação da refinaria produziu a criação de programas de 

capacitação de mão-de-obra e também de melhoria da infraestrutura viária 

e de transporte. 

 

 As desvantagens enumeradas foram, principalmente, a atração de mão-de-

obra com baixo nível de instrução, sem qualificação profissional, sem 

perspectiva de emprego regular; questão do alojamento para os 

trabalhadores envolvidos na implantação da Refinaria e dos demais 

empreendimentos; aumento da pressão de demanda sobre os equipamentos 

urbanos: transporte coletivo, saneamento básico, água, saúde e educação.  

 

 Ações foram desenvolvidas com vistas a viabilizar a participação da mão-

de-obra local nas obras de alguns dos empreendimentos estruturadores. 

Por exemplo, diante da distância entre as exigências para a contratação de 

trabalhadores para as obras do Estaleiro Atlântico Sul – que exigia como 

patamar mínimo o segundo grau completo - e as condições objetivas da mão-

de-obra local, que se caracteriza pelos baixos níveis de escolaridade e de 

qualificação, a Administração Municipal de Ipojuca conseguiu reduzir tais 

exigências e, a partir da realização de programas intensivos de atualização 

em matemática e português, e com a montagem de programas de 

capacitação constituídos pelo Estaleiro, conseguiu que parcela importante 

da população do município passasse a integrar o quadro de pessoal do 

empreendimento em construção: 
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 Outra ação deflagrada por vários dos municípios da área foi identificar 

necessidades frente aos investimentos estruturadores e seus efeitos 

sobre os equipamentos urbanos, as quais são listadas a seguir:  

 

o Melhoria da infraestrutura física do município: redução do déficit 

habitacional; criação do Banco de Terras; melhoria do transporte 

público municipal – acessibilidade; infraestrutura viária; de saneamento 

básico; água e energia. 

 

o Desenvolver política de incentivos para atração das empresas locais e de 

fora (capacitação para fornecer para a refinaria e demais projetos 

estruturadores) 

 

o Conseguir que o empresário tenha uma visão de compromisso com a 

comunidade; 

 

o Resolver o problema dos alojamentos dos trabalhadores ocupados na 

implantação dos empreendimentos. (O município não pode arcar com 

estes investimentos, isto deve ser responsabilidade das empresas que 

estão chegando.) 

 

o Dotar o município de capacidade de fiscalização e controle: tornar 

possível a aplicação da legislação existente que acaba sendo desprezada 

sistematicamente. 
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CAPÍTULO 5 

SÍNTESES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É importante reafirmar a questão central que serviu de referência para a 

construção desta tese. Trata-se, em última instância, de refletir sobre as 

possibilidades e limites que a presença da refinaria da Petrobras em Suape 

representa no sentido de promover o potencial econômico regional. Com este 

objetivo foram investigadas as condições e as ações deflagradas pelas 

indústrias e pelas organizações político-sociais, públicas e privadas, de modo a 

identificar as possibilidades de construção de um processo de desenvolvimento 

na área de abrangência do empreendimento que não se resuma, meramente, a 

ganhos de ordem econômica, mas que implique melhorias nos níveis de 

qualidade de vida das populações locais.  

 

Partiu-se da hipótese que a simples presença da refinaria em Suape não se 

constitui em garantia de desenvolvimento para os espaços sob sua influência, 

sendo, portanto, necessário atentar para o fato de que os efeitos potenciais 
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sobre tais espaços terão maiores perspectivas de alcançar resultados 

positivos, isto é, propiciar a deflagração de um processo de desenvolvimento 

socioeconômico com perspectivas de inclusão social e com possibilidades de 

continuidade no tempo, na medida em que os grupos de interesse - englobando 

as diversas instâncias de governo, as instituições de ensino e pesquisa e os 

empresários e suas entidades de classe, e os demais grupos organizados da 

sociedade civil - conseguirem deflagrar um conjunto de políticas públicas e 

privadas que se constituam em diretrizes coordenadas e articuladas para 

atuação dos diversos atores sociais de modo que suas ações se apresentem 

como práticas compensatórias que atenuem os efeitos negativos e ao mesmo 

tempo potencializem aqueles com repercussões positivas que devem ser 

creditados ao empreendimento sob análise.  

 

Como explicitado no capítulo 1, a fundamentação teórica teve por base duas 

formulações: a Teoria da Base de Exportações e a perspectiva institucionalista 

do desenvolvimento endógeno.  

 

No capítulo 2 procurou-se apresentar as principais características do 

empreendimento, de modo a explicitar as dimensões que envolve em termos de 

demanda por equipamentos e instalações – fase de implantação - e também 

destacar a postura da Petrobras ao adotar como critério de definição de 

fornecedores a noção de conteúdo local mínimo, isto é, buscar como parceiros 

empresários e produtores locais - sem abrir mão de padrões de qualidade, 

prazo e preço - nas aquisições dos requisitos para a implantação do 

empreendimento, o que significa dizer, maiores perspectivas de 
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desenvolvimento das atividades ditas não básicas, com ampliação da renda e do 

emprego local. 

 

Outro aspecto que se afigura importante nas análises explicitadas então e que 

se reflete nas perspectivas de desenvolvimento do território objeto de 

estudo, diz respeito à opção definida pela Petrobras por uma refinaria apta a 

processar petróleo pesado oriundo da Bacia de Campos e a produzir derivados 

com reduzidos níveis de enxofre, principalmente o diesel e a nafta 

petroquímica. A resultante é uma refinaria com elevado grau de complexidade 

e ao mesmo tempo em condições de agregar valor ao petróleo extraído no país. 

Ou seja, passa-se a usar o petróleo barato que deixa de ser exportado e a 

produzir derivado com qualidade, mais caro, portanto, e em consonância com as 

especificações exigidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

que deixa de ser importado, com reflexos sobre o balanço de pagamentos 

regional. 

   

No capítulo 3 foram trabalhadas as perspectivas das indústrias da área objeto 

de estudo como produtoras das necessidades da refinaria. Com base em 

análise de dados secundários e em pesquisa de campo realizada junto a um 

grupo de potenciais fornecedores buscou-se caracterizar as indústrias locais, 

evidenciando as ações que desenvolveram tendo por referência a Refinaria. Os 

resultados obtidos indicam, por um lado a ocorrência de casos de empresários 

focados nas oportunidades representadas pelo empreendimento em 

implantação em Suape, dispostos a investir e a redefinir prioridades e planos. 

É interessante lembrar a atuação proativa de pequenos e microempresários 
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envolvidos no projeto desenvolvido pelo SEBRAE/Cabo em convênio com a 

RNEST e de empresas de outras regiões do país e, mesmo do exterior, recém 

implantadas em Suape, que conseguem perceber como muito positivas as 

possibilidades abertas pela presença da refinaria em seu entorno.  

 

A questão afigura-se mais delicada quando se observa a postura dos 

empresários pernambucanos, principalmente aqueles de médio porte; em sua 

maioria identifica dificuldades em relação às perspectivas abertas pela 

refinaria. Sua postura tem sido de desconfiança, de considerar-se excluído do 

negócio: nas palavras de um técnico entrevistado, a percepção destes 

empresários sobre as transações em torno da construção da refinaria é que 

envolvem dimensões muito grandes, distantes de suas possibilidades efetivas.  

 

Neste ponto pode-se identificar outro ator que tem sido muito importante 

como agente que busca o envolvimento da indústria local no equacionamento 

dos problemas em torno dos requisitos para a instalação da refinaria. Trata-se 

da Gerência de Relações Institucionais da Refinaria Abreu e Lima; seu 

trabalho tem por objetivo fazer a articulação da Refinaria com as diversas 

instâncias – públicas e privadas – que se vinculam, de alguma forma, com o 

processo de construção do empreendimento, buscando aparar arestas e 

canalizar reivindicações e pressões, de modo a viabilizar a participação dos 

produtores locais naquele processo. Neste sentido o trabalho junto aos 

empresários ocorre buscando convencê-los de suas possibilidades perante o 

empreendimento o que, pelas informações relatadas por respondentes da 

pesquisa de campo, tem produzido resultados consistentes, conseguindo 
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quebrar resistências e ao mesmo tempo, aumentar as perspectivas de sucesso 

da estratégia de conteúdo local mínimo. 

 

Por outro lado, não se pode esquecer, a noção de „conteúdo local mínimo‟ 

apresenta-se também como uma instituição, ou seja, um instrumento que se 

apresenta como a „regra do jogo‟ e, neste sentido, é quem define limites e abre 

perspectivas para a atuação dos atores produtivos locais.  

  

Este ponto fica mais evidente quando se analisam as diversas ações que a 

Petrobras produziu com vistas a viabilizar o efetivo funcionamento da referida 

„regra do jogo‟. De início foram promovidos encontros no intuido de aproximar 

os consórcios constituídos para a construção das diversas partes do 

empreendimento com os empresários locais interessados em atuarem como 

fornecedores das demandas da Refinaria, denominados „Encontro de Negócios‟, 

utilizando-se do apoio logístico da Federação das Indústrias de Pernambuco – 

FIEPE e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE.   

 

Na ocasião foram apresentados os resultados do trabalho „Mapeamento das 

demandas dos projetos estruturadores de Suape‟, realizado através de 

parceria envolvendo o SEBRAE, a Administração de Porto de Suape e a 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
65

 – GTZ, e que busca 

identificar possibilidades de negócios proporcionadas por três 

empreendimentos básicos – o estaleiro, a refinaria e o polo petroquímico -, 
                                                                 

65 Agência Alemã de Cooperação Técnica. 
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colocando ao alcance de todos, da maneira mais simples, didática e direta, as 

oportunidades que tais investimentos propiciam principalmente para as 

pequenas e medias empresas de Pernambuco.  Como afirmado em palestra 

realizada durante o evento “as demandas apresentadas representam um 

volume de negócios estimado em valor ao redor trinta bilhões de reais, para um 

período aproximado de 5 anos”. 

 

É importante salientar que tal forma de atuação da Petrobras vincula-se às 

condições objetivas do negócio; isto é, como tratado em item específico 

anteriormente, foi destacado que durante o período 1994/2000, a estratégia 

empresarial da Estatal petrolífera brasileira voltou-se para uma perspectiva 

de busca de lucratividade, abandonando o fornecedor local em favor das 

empresas multinacionais que acenavam com melhores condições de preços, 

prazos e qualidade. As resultantes desta nova postura da empresa revelaram-

se abaixo das expectativas, apresentado diversos problemas que acabaram por 

produzir a reversão de tal forma de atuação, voltando-se novamente a 

privilegiar o fornecedor local em suas compras.  

 

Tais considerações, amplamente positivas, pode-se dizer, não significa que 

inexistam críticas e problemas que reclamam providências para seu 

equacionamento. Em sua maioria tais questões estão associadas aos problemas 

que estão surgindo na medida em que avançam as atividades de construção da 

refinaria e dos demais empreendimentos estruturadores e que se 

materializam, nos alojamentos dos trabalhadores, transporte coletivo, 
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assistência médica, lazer, isto é, aspectos que dizem respeito aos consórcios 

responsáveis pela obras. 

 

No plano das ações dos municípios da área objeto de estudo também se pode 

identificar avanços. Como se procurou evidenciar no item final do capítulo 4 

verifica-se mudanças, ainda que pontuais, na postura de algumas das 

administrações municipais, que buscam, a partir da ação de assessores e 

técnicos, a criação e implantação de instrumentos de planejamento com vistas 

a auxiliar no controle do uso do espaço urbano, elemento fundamental no 

momento em que populações demandam os municípios da região, atraídas pelas 

oportunidades que se materializam como decorrência dos investimentos 

estruturadores que aportam naquele território. 

 

Mesmo com tais avanços, um problema que se afigura preocupante diz respeito 

à estrutura administrativa que caracteriza as municipalidades pesquisadas. De 

modo geral, observou-se a inexistência de um corpo técnico em condições de 

identificar os problemas e as necessidades inerentes a um espaço urbano 

qualquer, e produzir soluções na forma de projetos e iniciativas com 

perspectivas de encaminhar o seu equacionamento, isto é, em condições de 

captar recursos, financeiros e humanos.  

 

Saliente-se que tal deficiência manifesta-se tanto em termos de capacitação 

específica, quando no quantitativo disponível. Dentre os municípios da área de 

estudo, apenas Recife parece reunir pessoal e estrutura administrativa mínima 

que viabilize tais ações. Este ponto foi objeto de negociação junto ao Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que se verificou no 

âmbito da proposta Território Estratégico de Suape - Diretrizes para uma 

Ocupação Sustentável; o banco se que dispõe a apoio a proposta, impondo 

alguns condicionantes, entre os quais figura a capacitação dos funcionários das 

Prefeituras e a realização de concurso público com vistas a melhorar o perfil 

atual do corpo técnico disponível. 

 

O baixo nível educacional e as dificuldades de acesso a condições mínimas de 

habitação e saneamento básico da maior parte da população desses municípios 

produzem consequências de difícil solução. Tais condições tendem a limitar a 

capacidade de reação e de geração de soluções alternativas para que os 

indivíduos atuem de modo a produzir suas próprias condições de sobrevivência. 

Adicionalmente a produtividade da população ativa desses municípios, com 

pouca variabilidade, tende a ser muito baixa e suas perspectivas de emprego 

regular são, em geral, muito remotas. 

 

 

Concluindo estas considerações finais, tendo por referência os objetivos 

propostos e a hipótese geral que orientou o trabalho desenvolvido, afirma-se 

que existem claras perspectivas de expansão econômica para o espaço objeto 

de estudo. Deve-se atentar para o fato de que se pode perceber em algumas 

respostas de técnicos entrevistados a preocupação com questões relevantes 

para a administração dos municípios – como, por exemplo, a inclusão de 

cuidados com o processo de planejamento e com a adoção de instrumentos 

básicos para a gerência competente e eficaz, o que se complementa com o 

compromisso - assumido a partir de negociação com BNDES - de capacitar e 
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ampliar, através de concurso público, o quadro de pessoal dos municípios da 

área objeto de estudo. 
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ANEXO  
 

Petrobrás – Refinaria Abreu e Lima: Fase 1: Construção 

Necessidades de equipamentos, serviços e obras de engenharia, a 

partir de janeiro de 2007.  

1. Equipamentos: 

 20 reatores 

 40 torres de processo 

 230 permutadores 

 200 vasos de pressão 

 20 compressores 

 430 bombas 

 490 motores 

 30 ventiladores 

 

2. Materiais e engenharia civil: 

 

 230 mil metros cúbicos de 
concreto 

 27 mil toneladas de ferro de 

estruturas 
 750 mil metros de estacas 

 35 mil toneladas de estruturas 
metálicas 

 20 mil toneladas de tubulação 

 40 mil válvulas 
 6 mil toneladas de acessórios de 

tubulação 

 6,3 milhões de metros cúbicos de 
movimentação de terra 

(corte/aterro) 
 45 mil metros quadrados de 

prédios. 
 

3. Mão-de-obra: 
 

 Engenheiros 

 Projetistas 
 Desenhistas 

 Inspetores 
 Caldeireiros 
 Eletricistas 

 Encanadores 
 Soldadores 

 Pedreiros 

 Pintores 
 Montadores 

 Instrumentistas 
 Operadores 
 Técnicos de laboratórios 

 Técnicos de manutenção 
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APÊNDICE A 

INFORMAÇÕES SOLICITADAS À PETROBRAS: OS REQUERIMENTOS EM TERMOS DE EQUIPAMENTOS – FASE DE CONSTRUÇÃO -  PARA A REFINARIA 

ABREU E LIMA S.A. 
 

1. Relação dos suprimentos /equipamentos necessários para a implantação /construção do empreendimento, especificando: 

a. Especificação do Produto  

b. Grau de essencialidade para a construção da unidade; 

c. Grau de sofisticação tecnológica; 

d. Expectativa de vida útil;  

e. Periodicidade de manutenção;  

f. Grau de nacionalização atual do fornecimento. 

 

Tabela 1 – Exemplo de formatação para as informações sobre os Equipamentos 

 

Equipamento 

 

Especificação do 
Produto 

Grau de 
essencialidade para 
a construção da 

unidade 

 

Grau de Sofisticação 
Tecnológica 

Expectativa 
de vida útil 

(número de 

anos) 

Periodicidade 
de 

manutenção 

(número de 
anos) 

Grau de 
nacionalização 

atual do 

fornecimento 

(em %) Alta Média Baixa Alta Média Baixa 

Bombas Centrífugas 
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Alem das informações acima será necessária a indicação, considerando o nível do conhecimen to atual, das expectativas da empresa quanto à origem do 

fornecedor, conforme Tabela incluída a seguir.  

 

Matriz de Origens dos equipamentos para a fase de implantação da refinaria (em %) 

                      Origem 

Equipamentos 
RMR1 NE Oriental2 

Outras áreas no Brasil  
América Latina Resto do Mundo 

SP RJ BA RS Outros 

Bombas Centrífugas          

          

          

          

          

          

          

          
1 A Região Metropolitana do Recife engloba os seguintes municípios: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Camaragibe, Itamaracá, Abreu e 

Lima, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Itapissuma, Moreno, Ipojuca e Araçoiaba.  
2 O Nordeste Oriental configura um espaço correspondente a um raio de aproximadamente 300 quilômetros a partir da cidade do Recife, englobando quatro capitais – 

Natal, João Pessoa, Recife e Maceió -, dois aeroportos internacionais, três regionais, cinco portos internacionais, com uma população de aproximadamente 12 milhões 
de habitantes, participando com mais de 35% do PIB do Nordeste.  
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APÊNDICE B 

 

Roteiro para a entrevista com Diretores, Gerentes, das empresas 

identificadas na área de influência direta da Refinaria Abreu e Lima  

 

1. Identificação da Empresa / do informante  

2. Avaliação do empreendimento Refinaria: como a empresa percebe e avalia a 

implantação da Refinaria em Suape; ao informante é solicitado que explicite 

como a empresa percebe o empreendimento; como uma oportunidade ou como 

uma ameaça? 

3. Caracterização da Empresa: o tema volta-se para uma apresentação de 

aspectos relevantes da empresa, fornecendo informações sobre:  

a. Equipamentos: tipo de equipamento disponível; estágio tecnológico e 

atualidade dos equipamentos; necessidades de atualização 

tecnológica/novos investimentos; perspectivas de expansão/relações com a 

Refinaria; 

b. Mão-de-obra: Número de empregados: na produção e na administração; 

qualificação profissional e nível de instrução formal; programas de 

qualificação e de treinamento; breves considerações e avaliação sobre a 

mão-de-obra disponível e sobre as condições locais de oferta de mão-de-

obra;  
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c. Produção: Breve relato sobre os produtos da empresa; flexibilidade e 

possibilidades de alterações na produção; presença no mercado/clientela;  

 

4. Relações com o ambiente externo 

 

a. Participação em entidades empresariais: como se dá a relação da empresa 

com a FIEPE; a empresa mantém alguma relação com esta entidade; 

considera necessário manter relações com a FIEPE; buscar com o 

informante a visão da empresa sobre o papel da FIEPE; 

b. Relações com outras empresas – do ramo ou de outros ramos: as relações 

são exclusivamente comerciais? Existe algum tipo de cooperação 

técnica/integração? 

c. A questão da gestão pública; avaliação da atuação dos Governos federal, 

estadual e municipal; avaliação dos programas e projetos nas diversas 

esferas de governo; problemas que identifica na gestão estatal – 

vinculadas à área de atuação da empresa, ligados a outras questões. 
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APÊNDICE C 

 

Roteiro para a entrevista com gestores, gerentes, técnicos e professores das 

organizações pesquisadas 

 

1. Informe como se verificam as relações deste organismo com as Empresas; 

com as instâncias de Governo; com as demais organizações vinculadas à 

sociedade civil. 

2. A partir da confirmação de que a Refinaria viria para a região, explicitar as 

ações desenvolvidas no âmbito da „sua‟ Organização, tendo por foco tal 

perspectiva: 

a. Avaliar o empreendimento desde a perspectiva desta 

organização/Universidade; 

b. Indicar que vantagens / ameaças que o empreendimento em construção 

em Suape representa. 

3. Quais as ações foram definidas e implementadas? 

a. Foram definidos programas e ações? 

b. Quais os programas; indicar seus objetivos, formas de atuação e 

resultados alcançados até o momento? 

c. Quais os programas; indicar seus objetivos, formas de atuação e 

resultados alcançados até o momento? 
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4. Quais são as necessidades que identifica como decorrência da presença da 

refinaria em Suape? 

a. Algum tipo de incentivo 

b. Programas de capacitação 
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APÊNDICE D 

 

Roteiro para a entrevista com gestores dos municípios da área de influência 

direta da Refinaria Abreu e Lima 

 

1. Identificação do informante: Cargo/função;  

2. A partir da confirmação de que a Refinaria viria para a região, explicitar as 

ações desenvolvidas pelo Município, tendo por foco tal perspectiva: 

a. Houve algum tipo de movimento por parte do executivo municipal 

(definição de um organismo ou agente responsável por refletir sobre 

qual deveria seriam as consequências para o município, por exemplo); 

b. Foram estabelecidas ações preliminares visando entender as 

consequências que poderiam advir para o município e para seus 

habitantes. 

3. Como o Município avalia a presença dos novos empreendimentos, em particular 

a refinaria? 

a. Quais as vantagens para o município? (caracterizá-las em termos 

econômicos, sociais, geográficas (espaciais) e ambientais); 

b. Quais as desvantagens para o município? (caracterizá-las em termos 

econômicos, sociais, geográficas (espaciais) e ambientais). 
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4. Quais as ações que podem ser definidas e implementadas a nível local: analisar 

o nível autonomia do município perante o empreendimento? 

a. Foram definidos programas e ações a nível municipal: como tais 

programas e ações podem ser caracterizados? 

b. Quais os programas; indicar seus objetivos, formas de atuação e 

resultados alcançados até o momento? 

c. Quais os programas; indicar seus objetivos, formas de atuação e 

resultados alcançados até o momento? 

5. Quais são os integrantes do governo municipal responsáveis por ações / 

programas / estratégias adotados pelo executivo municipal que tenham 

relação com a construção da Refinaria Abreu e Lima? 

6. Quais são as necessidades que o grupo gestor municipal identifica como 

decorrência da presença da refinaria em Suape? 

a. Infraestruturas físicas e sociais 

i. Energia; saneamento básico e água; mobilidade (transportes e 

melhorias nas vias e acessos municipais);  

ii. Educação (em seus diversos níveis), saúde (Hospitais, clínicas, 

postos de saúde, etc.).  
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APÊNDICE E 
 

TABELA 1 
CRESCIMENTO NOS INVESTIMENTOS MAPEADOS (2008-2011 / 2004-2007) 

SETORES INVESTIMENTOS (R$ BILHÕES) TAXA DE CRESCIMENTO 

REALIZADO

 2004/2007 PREVISÃO 2008/2011 % AO ANO % NO PERÍODO 

Petróleo e gás (sem pré-sal) 147,2 269,7 16,3 83,2 

Extrativa Mineral 47,1 80,2 14,2 70,3 
Siderurgia 19,7 50,0 26,1 153,0 
Construção Naval 4,5 36,2 68,4 703,9 

Automotivo 14,9 31,5 20,5 110,9 
Papel Celulose e P. Madeira 10,3 29,1 29,6 182,0 

Química / Petroquímica 6,4 27,4 44,1 330,8 
Sucroalcooleiro 16,6 26,1 12,1 57,7 

Eletroeletrônica 12,2 22,4 16,5 84,0 
Máquinas e equipamentos 14,1 24,0 14,2 70,1 
Têxtil, vestuário, couro e calçado 11,3 17,1  10,0 61,4 

Indústria da Saúde 5,1 7,4 10,1 46,9 
Turismo 2,9 3,2 2,5 10,3 

Software 2,0 2,8 8,8 40,2 

Total 314,3 627,1 18,8 99,5 
Fonte: BNDES, MDIC, Ministério da Agricultura e PAC. 
 A preços de 2007. 
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TABELA 2 
SÉRIE HISTÓRICA DOS INVESTIMENTOS DA PETROBRAS (US$ milhões) 

Ano E & P Abastecimento Gás e energia Internacional Distribuição Outros Total 

1990 2.251,4 670,5 - 141,7 112,0 243,8 3.319,3 
1991 2.211,5 782,5 - 162,8 117,0 137,5 3.411,3 

1992 2.413,9 976,0 - 452,7 64,5 216,4 4.123,4 
1993 2.279,7 716,7 - 217,5 46,2 228,0 3.488,1 

1994 2.195,2 832,4 - 88,6 88,6 299,3 3.504,1 
1995 2.300,0 1.620,4 - 371,6 114,4 382,9 4.789,2 
1996 2.283,4 1480,6 16,5 658,7 65,9 465,2 4.970,2 

1997 2.480,3 1281,1 104,6 1.027,6 108,7 375,6 5.377,9 
1998 3.386,7 1096,3 685,5 1.125,4 91,1 192,8 6.578,0 

1999 2.993,0 687,5 647,5 606,1 81,4 124,1 5.139,6 
2000 3.587,1 737,7 173,8 397,6 - 292,6 5.188,8 

2001 3.252,0 624,9 193,3 607,9 108,2 352,6 5.138,8 
2002 3.432,4 1026,8 325,5 2.404,4 179,5 335,1 7.703,8 
2003 3.534,9 1.790,7 425,5 748,6 126,4 409,1 7.035,2 

2004 4.911,7 1.521,8 243,4 907,9 476,4 419,9 8.481,1 
2005 6.347,9  1.487,7 691,3 1.427,5 224,1 1.461,4 11.639,9 

2006 7.519,8 2052,8 768,9 3.515,9 315,2 2.366,5 16.539,0 
2007 9.818,3 5.134,7 861,9 3.504,6 890,3 3.931,2 24.141,0 

2008 13.442,7 5.511,3 2.082,7 3.343,0 304,2 4.395,5 29.079,4 

Total 129.443,4 58.080,3 5.137,7 18.367,0 3.209,9 16.381,5 230.619,7 
Números em milhões de dólares correntes, corrigidos pelo Índice de Inflação Americana (PPI Index), segundo os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil (BR GAAP). A partir 
de 2005, os investimentos incluem SPCs. Atualização anual. Última atualização: Março de 2009.
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