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Os 3 conceitos relacionados à energia

 1) A segurança energética: 
“a garantia da capacidade de acessar os recursos energéticos 
necessários para o desenvolvimento e crescimento do poder e da 
economia de uma nação“

 2) Diplomacia energética como objetivo da política externa

 3) Diplomacia energética como instrumento da política externa

 (mais sobre a diferença entre os últimos dois daqui a pouco...)



Os 5 elementos da segurança energética

 1) Disponibilidade

 2) Confiabilidade

 3) Acessibilidade (econômica)

 4) Sustentabilidade

 5) Aceitabilidade (social)



As 2 categorias de diplomacia energética

 Diplomacia energética como objetivo da política externa:
- uso de instrumentos políticos para atingir objetivos energéticos (i.e., 
segurança energética)
- e.g.: presença chinesa na África; invasão do Iraque pelos EUA

  

 Diplomacia energética como instrumento da política externa:
- uso de instrumetos energéticos para atingir objetivos políticos
- e.g.: embargo da OPEP de 1973; interrupções no abastecimento de 
gás natural da Ucrânia por parte da Rússia



Tipologia teórica de como implementar a 
diplomacia energética

 Diplomacia energética negativa: desincentivo, punição, coerção

 Diplomacia energética positiva: incentivo, ajuda, cooperação

 Diplomacia energética de curto prazo: quid pro quo tático

 Diplomacia energética de longo prazo: engajamento 

estratégico incondicional



As 4 condições para uma diplomacia energética eficaz

 1) Relação compatível entre meios e fins da política externa

 2) Poder de mercado, dependência e vulnerabilidade

 3) Elasticidade de preço

 4) Influência do governo sobre empresas energéticas
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A ascensão da diplomacia do etanol no governo Lula

 Influência de Roberto Rodrigues: 
“Presidente, o país tem uma chance extraordinária. O senhor pode passar 
para a história como o ‘presidente do biocombustível’.“ (2003)

 Contexto internacional propício:
- Aumento constante dos preços do petróleo
- Populações em rápido crescimento nos países em desenvolvimento
- Preocupações com a disponibilidade futura de combustíveis fósseis
- Preocupações com as mudanças climáticas
- Oferta energética mundial concentrada em poucos países



As 3 vantagens de adotar biocombustíveis

 1) Diversificar o suprimento de energia no mundo, reduzindo 

a dependência de poucas fontes e fornecedores de energia

 2) Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEEs)

 3) Ferramenta de desenvolvimento: criação de empregos em 

fazendas pequenas e familiares, e em indústrias relacionadas.



Os objetivos da diplomacia do etanol

 Aumentar o número de países consumidores e produtores
de etanol no mundo

 Transformação do etanol em commodity global

 Adoção de padrões técnicos comuns para o etanol 
e outros biocombustíveis internacionalmente

 Etanol negociado em bolsas de valor de commodities, 
criando um mercado de futuros e contratos de longo prazo

 Eliminação de barreiras e distorções ao comércio do etanol, 
incluindo  tarifas e subsídios



As motivações por trás desses objetivos

 Econômica: benefícios para a balança comercial do Brasil, 
exportação de etanol e tecnologias relacionadas

 Política: promover a imagem internacional do Brasil, diversificar 
suas parcerias diplomáticas, fortalecer o papel do Brasil como líder 
entre os países emergentes

 Idealista: promover a agricultura como um instrumento da paz, do 
desenvolvimento sustentável e econômico



As estratégias adotadas na diplomacia do etanol

 Aumentar e diversificar a base de consumidores de etanol no mundo

 Pressionar grandes centros consumidores a reduzirem suas 
barreiras comerciais às importações de etanol

 Transferência de tecnologias e know-how brasileiro para países com 
condições geográficas favoráveis à produção de etanol

 Acordos de cooperação triangular com os EUA e UE



Acordos de cooperação triangular com os EUA e UE

 Memorando de Entendimento  com os EUA (2007)
1) Pilar bilateral: compartilhar tecnologias e cooperar na pesquisa 
e desenvolvimento da próxima geração de biocombustíveis

 2) Pilar trilateral: disseminar os biocombustíveis para outros países, 
realizando estudos de viabilidade e oferecendo assistência técnica

 3) Pilar global: estabelecer padrões comuns para biocombustíveis, 
com o fim de promover a comoditização 

 Acordos de cooperação triangular com a União Europeia

 - Cooperação com a UE para desenvolver biocombustíveis na África



Foco na África

● Maior área de terra disponível para expansão da produção de 
biocombustíveis

● Savana africana geograficamente semelhante ao cerrado brasileiro

● Experiência brasileira poderia ser replicada na savana africana



Os desafios da diplomacia do etanol na África

● Diferenças socioeconômicas significantes entre 
os contextos brasileiro e africano

● Grande diferença na escala de produção e mecanização

● Pequenos proprietários e instituições de posse de terras informais

● Abundância de mão-de-obra barata, mão-de-obra qualificada escassa



Fatores domésticos contra a diplomacia do etanol

● Descoberta do Pré-Sal

● Desinteresse de Rousseff por política externa

● Subsídios à gasolina, em detrimento do etanol



Mudanças no contexto internacional

● Súbita queda no preço do petróleo desde o 2o semestre de 2014

● Persistência da agenda ambientalista

● Acordo de Paris de 2015



Plataforma Biofuturo: uma nova esperança?

● Proposta brasileira lançada na COP-22 em Marraquexe (2016)

● Iniciativa intergovernamental de 20 estados-membros para promover 
uma bio-economia avançada de baixo carbono

● Ações conjuntas para estimular novas tecnologias para a 
descarbonização do setor de transportes

● Flexibilidade e ampla definição e abrangência de soluções facilita a 
construção de menor coalizão de países com ideias semelhantes



O PODER DE MERCADO DO BRASIL NO MERCADO GLOBAL DE ETANOL



O Brasil e os EUA dominam a produção de etanol

● O Brasil foi o principal produtor de etanol até 2005, ultrapassado pelos EUA em 2006

● Entre 2005 e 2014, produção brasileira cresce c. 50%, produção dos EUA cresce c. 300%

● Aumento da produção global liderado predominantemente pelos Estados Unidos, não pelo Brasil

● Brasil foi o principal exportador de etanol até 2011, depois ultrapassado pelos EUA

● Em 2008, exportações brasileiras representavam 90% das exportações dos dois países

● Em 2014, exportações americanas representavam 70% das exportações dos dois países

● Em 2017, Brasil importa mais etanol do que exporta – deficit de 445 milhões de litros



PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A DIPLOMACIA DO ETANOL

● A disponibilidade dos biocombustíveis

● A confiabilidade dos biocombustíveis

● A acessibilidade econômica dos biocombustíveis

● A sustentabilidade dos biocombustíveis

● A aceitabilidade social dos biocombustíveis



A disponibilidade dos biocombustíveis

● FAO: 13.1 bilhões ha de área terrestre total no planeta / 3.2 bilhões ha cultiváveis

● 1.5 bilhão ha utilizados em atividades agrícolas / 46% do total das terras aráveis

● Maioria das terras disponíveis encontrada na África: 
734 milhões ha de terras aráveis / 185 milhões ha usados na agricultura

● América Latina: 
681 milhões ha de terras aráveis / 142 milhões ha usados na agricultura

● AIE: 100 milhões ha necessários p/ produzir biocombustíveis equivalentes a 27% 
da demanda global por combustíveis de transporte até 2050.



A confiabilidade dos biocombustíveis

● Biocombustíveis são vulneráveis às variações climáticas

● Sério impacto na confiabilidade do fornecimento de biocombustíveis 1G

● Vulnerabilidade a variações climáticas poderia ser compensada por 
mercado internacional atendido por grande número de produtores

● Porém, produção global de biocombustíveis permanece concentrada em 
três atores principais: Brasil, EUA, UE

● Mercado de biodiesel mais diversificado que de etanol



A acessibilidade dos biocombustíveis

● Cenário de preços baixos do petróleo diminuiu a competitividade dos 
biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis

● Demanda fixa por biocombustíveis tem protegido os biocombustíveis 
dos preços mais baixos do petróleo

● Aumento do consumo de gasolina e óleo diesel poderá aumentar a 
demanda por biocombustíveis, por causa de misturas obrigatórias



A sustentabilidade dos biocombustíveis

● Brasil deixou emitir mais de 600 milhões ton. de CO2 (10% do total) 
entre 1975 e 2009, por causa do ProÁlcool

● Redução de emissões, comparado com gasolina:
- etanol de cana: 65-105%
- etanol de milho: 20-55%
- biodiesel de colza: 20-80%
- biodiesel de óleo de palma: 30-75%

● Problemas de “ILUC” (indirect land-use change)



A aceitabilidade dos biocombustíveis

● Debate “food versus fuel” tem sido motivo de grande controvérsia

● Debate sobre ILUC provocou enorme desconfiança dos biocombustíveis



ALGUMAS CONCLUSÕES

● O “fracasso” da comoditização

● Crescimento e diversificação do mercado internacional de biodiesel

● Duas novas hipóteses

● Mudança legislativa na UE

● O paradoxo da comoditização dos biocombustíveis



O “fracasso” da comoditização

● 84-91% da produção global de etanol e 82-89% do seu consumo são 
concentrados em apenas dois países: os Estados Unidos e o Brasil

● Esses números sugerem que ambos produzem etanol 
predominantemente para seu próprio consumo interno

● África produz hoje menos de 0,5% do etanol do mundo

● Isso sugeriria um “fracasso” da comoditização



Concentração da produção global de etanol



Concentração do consumo global de etanol



Crescimento e diversificação do mercado de biodiesel

● Produção e o consumo de biodiesel inicialmente concentrados na UE: 
87% e 86% em 2005

● Diversificação impulsionada pela demanda da UE, que excede a oferta interna

● Produção global de biodiesel aumentou mais de 7 vezes entre 2005 e 2014

● Em 2005, biodiesel = 11% de todos biocombustíveis. Em 2014, biodiesel = 25%



Biodiesel ganha espaço na matriz dos biocombustíveis



Duas novas hipóteses

1) o biodiesel tem uma melhor chance do que o etanol de se 

tornar uma commodity global

2) não é a diplomacia do etanol do Brasil que está 

impulsionando esse processo, mas sim as forças de mercado 

impulsionadas pela demanda europeia por biodiesel



Desafio à hipótese: mudança legislativa na UE

Abril 2015) Parlamento Europeu passa nova política de biocombustíveis:

● Limite de 7% às misturas de biocombustíveis de primeira geração

● Redução mínima de emissões de GEEs de 70%

● Esse cálculo deve contabilizar a mudança indireta do uso da terra (ILUC)

● Eliminação gradual de biocombustíveis produzidos a partir de culturas alimentares

● Aumento da participação dos biocombustíveis de segunda geração

Gera alto grau de incerteza na indústria de biocombustíveis europeia!



O paradoxo da comoditização dos biocombustíveis

Por um lado, a demanda por combustíveis verdes em países desenvolvidos 

gera oportunidades de exportação de biocombustíveis competitivos 

produzidos nos países em desenvolvimento

Por outro lado, produtores de biocombustíveis menos eficientes, nos países 

desenvolvidos, são protegidos por barreiras agrícolas não-tarifárias que 

impedem o desenvolvimento de um mercado internacional de biocombustíveis
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