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O Rio de Janeiro tem o segundo maior PIB do Brasil. A economia do estado vem crescendo acima da brasileira 
há dois anos. As indústrias nos segmentos de energia e naval são destaques. Aproximadamente 85% das 
reservas de petróleo comprovadas no mar e 55% da produção de gás natural no mar do Brasil estão localizadas 
no Rio de Janeiro. 

Á indústria química do Rio de Janeiro, após a implantação em 2005 do primeiro complexo industrial gás-
químico integrado no Brasil em Duque de Caxias, obteve um novo patamar competitivo no cenário brasileiro.  
Neste complexo, a Braskem produz 520 mil toneladas de eteno a partir do gás natural que serve como matéria 
prima para a produção de resinas (os polietilenos) eficientes, modernas. Com a implantação do COMPERJ, em 
Itaboraí, um novo patamar competitivo será conquistado. O estado terá a maior capacidade produtiva de 
poliolefinas do Brasil e a indústria de transformação de plástico será uma das mais beneficiadas.

Fonte: IBGE. Elaboração: MaxiQuim Assessoria de Mercado, 2013.
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Com o COMPERJ a dependência brasileira por nafta petroquímica vai diminuir bastante, ajudando a não 
pressionar ainda mais o nosso déficit da balança comercial da indústria química. A Unidade da Braskem em 
Duque de Caxias e os investimentos previstos nas unidades petroquímicas do COMPERJ farão com que o 
estado do Rio de Janeiro venha a ter a maior capacidade produtiva de poliolefinas do Brasil. 

O COMPERJ é um complexo de refino e petroquímica: uma refinaria da Petrobras que está em construção e 
uma petroquímica, base gás natural, que é um projeto da Braskem. Estima-se que o COMPERJ irá gerar cerca 
de 200 mil postos de trabalho direto e indiretos em suas diferentes fases e também gerar renda adicional em 
diversos outros  setores: alimentos, bebidas, automotivo, higiene pessoal, etc.

COMPERJ (Itaboraí)

Elaboração: MaxiQuim Assessoria de Mercado, 2013.
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BRASKEM (Duque de Caxias)
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No mês de outubro último foi lançado no Salão Nobre do Palácio 
Guanabara  o programa de incentivo ao desenvolvimento da indústria 
do plástico no estado: “RIO: A NOVA FRONTEIRA DO PLÁSTICO”.  

A Agência Estadual de Fomento (AGERIO) vai disponibilizar  incentivos 
financeiros através da linha "Pacote Plástico Produtivo", com taxas a 
partir de 0,81% ao mês. Quanto aos incentivos tributários, o percentual 
vai diminuir de 6% para 4% na venda de produtos plásticos 
transformados e de 19% para 12% na comercialização de resinas, 
matérias primas para a indústria do plástico. 

No tocante a qualificação dos trabalhadores da indústria do plástico, o 
Programa terá eventos de capacitação em parceria com o Sindicato das 
Indústrias de Materiais Plásticos do Rio de Janeiro (SIMPERJ), FIRJAN, 
SENAI-RJ, SEBRAE-RJ, FAETEC, entre outros. 
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Foto: Guarim Chapada, 2013 Foto: Guarim Chapada, 2013
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