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Bioeconomia em construção 18: desafios 
regulatórios para a bioeconomia 

Por Gustavo Soares e José Vitor Bomtempo 

Nos artigos anteriores desta série, as iniciativas em bioeconomia têm sido 
apresentadas como emergentes, isto é, como atividades ainda em processo de 
estruturação. Essa estruturação apoia-se em quatro dimensões principais 
(matérias-primas, tecnologias, produtos e modelos de negócios) que coevoluem 
entre si e respondem a aspectos presentes no macroambiente como políticas e 
regulações. As políticas já foram abordadas em postagens anteriores, 
destacando por exemplo os desafios na formulação de políticas para a 
bioeconomia e as características de determinadas políticas aplicadas, no Brasil e 
no mundo. Entretanto, sobre as regulações pouco ou quase nada foi discutido 
até agora. 

Este artigo busca então lançar a discussão sobre regulação e bioeconomia, 
procurando identificar quais devem ser os principais desafios regulatórios para 
a construção da bioeconomia. Além disso, apoiando-se na longa trajetória 
brasileira em indústrias intensivas no processamento de biomassa, exploram-se 
as contribuições que essa experiência pode oferecer aos reguladores envolvidos 
na construção da bioeconomia. As figuras 1 e 2 ilustram respectivamente a 
estruturação da indústria brasileira de biocombustíveis e a estrutura, ainda em 
construção, da bioeconomia. Pode-se observar que a bioeconomia surge como 
um ambiente de grande complexidade e, portanto, desafiador para os agentes 
públicos e privados. 

Figura 1- Indústria de biocombustíveis brasileira 

 

Fonte: Elaboração própria 

https://infopetro.wordpress.com/2017/07/10/bioeconomia-em-construcao-xii-bioeconomia-no-brasil-explorando-questoes-chave-para-uma-estrategia-nacional/
https://infopetro.wordpress.com/2017/07/10/bioeconomia-em-construcao-xii-bioeconomia-no-brasil-explorando-questoes-chave-para-uma-estrategia-nacional/
https://infopetro.wordpress.com/2017/04/04/bioeconomia-em-construcao-xi-o-desafio-de-desenhar-politicas-para-o-desenvolvimento-da-bioeconomia-no-brasil-quais-as-dimensoes-chave/
https://infopetro.wordpress.com/2014/06/30/bioeconomia-em-construcao-ii-os-grants-e-subvencoes-as-empresas-comparando-o-biomass-program-do-doe-e-o-paiss-do-bndesfinep/
https://infopetro.wordpress.com/2014/06/30/bioeconomia-em-construcao-ii-os-grants-e-subvencoes-as-empresas-comparando-o-biomass-program-do-doe-e-o-paiss-do-bndesfinep/
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Figura 2- Bioeconomia em construção 

 

Fonte: Elaboração própria 

Transições de sistemas tecnológicos e o papel do regulador 

A bioeconomia tem sido apresentada como uma alternativa às indústrias de 
base fóssil, todavia, a realização dessa transição depende de sua estruturação e 
do ganho de competitividade dos bioprodutos. Ou seja, é preciso que as novas 
tecnologias utilizadas para transformar a biomassa em bioprodutos se 
desenvolvam a ponto de conseguirem conviver com, ou até mesmo substituir, os 
processos e produtos tradicionais. 

Segundo Geels, um dos autores de referência nos estudos das transições, as 
tecnologias surgem nos chamados nichos tecnológicos, ambientes protegidos 
das leis de mercado que permitem a experimentação e o aprendizado no uso das 
novas tecnologias. Uma vez ultrapassadas as fronteiras dos nichos, e conforme 
as tecnologias são difundidas na economia, um novo regime sócio-técnico surge 
e, consequentemente, estruturas envolvidas no antigo regime vão se adaptando 
ou vão sendo descartadas. 

Nesse contexto de transição tecnológica, a regulação possui papel fundamental, 
uma vez que facilita a formação de nichos tecnológicos por meio da 
internalização de externalidades, positivas ou negativas, e da definição de regras 
de consumo. Além disso, uma vez estabelecidas as regras do jogo, reduzem-se as 
incertezas sobre as novas tecnologias, propiciando os investimentos e a 
passagem dos nichos para o regime. Todavia, o regulador enfrenta uma série de 
dificuldades, tais como permitir o melhor acesso de informação entre as partes, 
evitar ser capturado por grupos de interesse e, principalmente no caso de 
ambientes dinâmicos, como os da bioeconomia, ser capaz de adaptar-se à 
constante introdução de inovações (Baldwin et al., 2012) (Lopolito et al, 2011). 

Quais os principais desafios regulatórios que serão enfrentados pelos 
reguladores com o avanço da bioeconomia? Uma parte desses desafios já está 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733302000628
https://global.oup.com/academic/product/understanding-regulation-9780199576098?cc=us&lang=en&
https://www.researchgate.net/publication/229310413_Innovation_niches_and_socio-technical_transition_A_case_study_of_bio-refinery_production
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refletida no que é enfrentado na atual indústria brasileira de biocombustíveis. 
Mas a bioeconomia, como ilustrado nas figuras 1 e 2 acima, envolve exigências 
ambientais e sociais que parecem mais complexas. Além disso, a utilização de 
novas tecnologias e matérias-primas faz com que novos desafios sejam 
identificados. 

Examinamos a seguir os desafios regulatórios da bioeconomia seguindo os elos 
da cadeia produtiva. Consideramos aqui a produção de matérias-primas 
(biomassa), a logística de fornecimento das matérias-primas, a conversão da 
biomassa nas biorrefinarias e a produção e difusão dos bioprodutos. 

Matérias-Primas 

O acesso às matérias-primas renováveis evoca, em primeiro lugar, questões 
relativas ao acesso ao patrimônio genético e à repartição dos benefícios entre os 
agentes envolvidos. Nesse sentido, foi estabelecido no Brasil o novo marco legal 
de biodiversidade que é regulado pelo CGEN, Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético. Esse marco legal é crítico para o desenvolvimento da 
bioeconomia. 

O aproveitamento integral da biomassa e o uso eficiente dos solos são condições 
necessárias para que a bioeconomia atinja seus objetivos de sustentabilidade. 
Para tanto, é importante que haja a utilização de uma ampla variedade de 
matérias-primas. Assim, em contraste com a indústria de biocombustíveis 
brasileira, que utiliza predominantemente dois recursos, soja e cana, espera-se 
que a bioeconomia utilize diferentes fontes, destacadamente os resíduos 
(agrícolas, florestais e urbanos) e as energy crops, sem esquecer dos recursos da 
biodiversidade. 

Essa diversidade de possibilidades vem acompanhada de diversidades 
geográficas e de ofertantes. A maior diversidade geográfica dificulta a regulação 
pois diferentes regiões exigem respostas específicas, principalmente em relação 
aos impactos sobre os biomas locais. Outro ponto é que muitas dessas novas 
matérias-primas não possuem mercados estabelecidos, isto é, seu 
desenvolvimento depende unicamente do crescimento da bioeconomia, o que 
aumenta os riscos de investimentos iniciais como destaca o relatório Billion-
Ton, desenvolvido pelo DOE. 

No Brasil, por motivos sociais, como se observa na produção de biodiesel, pode 
ser almejada uma maior participação de pequenos produtores rurais que podem 
se inserir na bioeconomia principalmente como ofertantes de energy crops, 
culturas vegetais de rápido crescimento e que podem ser plantadas em solos 
pouco férteis e em conjunto com a agricultura de subsistência. É importante que 
o regulador crie condições que permitam a distinção da origem da matéria-
prima, isto é, se ela vem de agricultura familiar ou de grandes propriedades. 
Essa distinção é necessária para discriminar formas de incentivos, beneficiando 
a pequena propriedade que, se por um lado não possui escala de produção, por 
outro gera benefícios sociais, como aumento da oferta de alimentos e 
manutenção da população no campo. 

http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico
http://www.mma.gov.br/patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico
https://www.energy.gov/eere/bioenergy/downloads/2016-billion-ton-report-advancing-domestic-resources-thriving-bioeconomy
https://www.energy.gov/eere/bioenergy/downloads/2016-billion-ton-report-advancing-domestic-resources-thriving-bioeconomy
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Uma das questões ambientais relevantes é que o avanço da bioeconomia não 
pode ameaçar as vegetações nativas, evitando assim a discussão que envolvem 
os biocombustíveis de primeira geração, acusados de impactar direta e 
indiretamente no desmatamento. Para tanto, o desenvolvimento de 
metodologias mais acuradas de calcular o impacto de mudanças do uso da terra, 
direto e indireto, é essencial. Esses cálculos permitem a avaliação dos impactos 
da produção de matéria-prima nas áreas de vegetação nativas e a emissão de 
gases de efeito estufa em decorrência da mudança do uso da terra (Verburg et al, 
2004). Com a melhora dessas informações, fica mais claro determinar qual o 
tipo de regulação mais eficiente, variando de formas regulatórias de comando e 
controle, como proibições, até formas de mercado, como as de pagamento por 
serviço ambiental. 

Outro ponto é que muitas das novas culturas, principalmente as energy 
crops arbustivas, como a cana energia, estão no início do seu processo de 
desenvolvimento e há muito espaço para inovações que aumentam a 
produtividade (Nyko et al., 2013). Uma trajetória importante de inovação deve 
ser através da exploração dos recursos da genética. Com a expectativa da 
elevação do número de novas variedades criadas, há o desafio de torná-las 
viáveis e favorecer sua aceitação e difusão. O problema da difusão de novas 
variedades parece já ocorrer com a cana. A maioria das variedades de cana 
empregadas foram liberadas há mais de quinze anos (EPE, 2017). 

Logística 

Este elo da cadeia, que envolve os procedimentos de colheita, de transportes e 
de processamento, deve ser específico para cada matéria-prima. A criação de 
uma cadeia de suprimento para as biorrefinarias não é trivial e necessita de 
esforços de P&D para o desenvolvimento de máquinas e de metodologias 
específicas que atendam as características de cada matéria-prima. Como muitas 
das novas matérias-primas não possuem cadeias de logísticas desenvolvidas, o 
regulador deverá acompanhar de perto esse desenvolvimento, estimulando a 
criação de cadeias que permitam a introdução dos pequenos produtores 
agropecuários, sejam sustentáveis e respeitem as legislações estabelecidas. 

Essa necessidade de estruturação tem demandado o envolvimento das empresas 
no estabelecimento dessas cadeias. Nos EUA, surgiram empresas, como Pacific 
Ag e Genera Energy, que atuam como intermediárias entre os produtores de 
matérias-primas e as biorrefinarias. No Brasil, os esforços da Granbio na 
estruturação da cadeia de suprimento da palha da cana ilustram a natureza e a 
complexidade dos desafios da logística na utilização das biomassas. 
Considerando os pequenos produtores rurais e a diversidade de matérias-
primas, a existência de agentes intermediários atuando na ligação do campo à 
biorrefinaria deve se tornar mais comum. Nesse ponto, é importante considerar 
o papel dos órgãos reguladores no controle da atuação desses intermediários, 
principalmente nas relações com os produtores rurais. 

A indústria brasileira de biodiesel representa um bom exemplo da dificuldade 
de construção de cadeias eficientes de logística. Apesar do potencial de 
diferentes matérias-primas, 10 anos depois de lançado o programa, a soja 

https://www.researchgate.net/publication/227125122_Land-use_change_modeling_Current_practice_and_research_priorities
https://www.researchgate.net/publication/227125122_Land-use_change_modeling_Current_practice_and_research_priorities
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/1503/2/A%20mar37_10_A%20evolu%c3%a7%c3%a3o%20das%20tecnologias%20agr%c3%adcolas%20do%20setor_P.pdf
http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-167/An%C3%A1lise_de_Conjuntura_Ano_%202017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hlCW4JdmpMY
https://www.youtube.com/watch?v=hlCW4JdmpMY
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continua sendo a matéria-prima predominante, o que se explica em boa medida 
pela existência de uma cadeia de suprimento estruturada. 

Biorrefinarias 

Nessa etapa, as diferentes matérias-primas são tratadas e convertidas em 
bioprodutos. As tecnologias de conversão e a concepção das biorrefinarias não 
se encontram ainda claramente definidas. Observa-se com efeito um ambiente 
dinâmico no qual diversas empresas buscam desenvolver suas tecnologias e 
produtos, explorando conceitos que ainda são de certa forma experimentais. 

O papel dos reguladores em ambientes desse tipo é de extrema importância, 
pois suas decisões criam regras e oferecem previsibilidade que levam a uma 
convergência de expectativas e investimentos responsáveis em torno de 
determinadas tecnologias. Essa convergência possibilita que as tecnologias 
avancem e ganhem competitividade mais rapidamente. Sobre esse ponto, o 
compromisso com o melhor social e ambiental tem que prevalecer sobre os 
interesses de grupos privados. Como há o interesse na bioeconomia por 
empresas de grande poder e setores bem organizados, o problema da captura 
pode determinar as trajetórias tecnológicas. 

As biorrefinarias do futuro são vistas por muitos autores como ambientes de 
simbiose industrial em que diversas empresas atuariam de forma integrada, 
trocando entre si produtos intermediários, resíduos e rejeitos, e utilidades como 
água e energia. Assim, mais de uma empresa pode atuar na mesma planta 
industrial. Essa situação exige do regulador a sensibilidade de entender a 
complementaridade entre distintas empresas em uma mesma planta, inclusive 
empresas que não estejam sob sua área de atuação regulatória. 

As biorrefinarias deverão atender mais de um mercado, o que exigirá dos 
reguladores atenção dos possíveis impactos em outros segmentos que não 
apenas aquele regulado por ele. As usinas de etanol do Brasil são um exemplo 
de unidade produtiva que atuam em mais de um mercado regulado, pois, além 
do etanol regulado pela ANP, grande parte das usinas também produzem 
bioeletricidade, cuja comercialização é regulada pela ANEEL. 

Por fim, é esperado que a biotecnologia avançada, em particular o que se 
denomina biologia sintética, venha a ter grande presença nas biorrefinarias. A 
utilização de microrganismos geneticamente modificados assim como novas 
tecnologias como a edição genética, conhecida como CRISPR-Cas, tende a ser 
central nas tecnologias de conversão das biomassas. Como a utilização de novos 
microrganismos requer autorização do regulador, este se verá diante do desafio 
de avaliar e consentir permissões cada vez mais numerosas e frequentes. No 
Brasil, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTNBio, é responsável 
por essa regulação. 

Bioprodutos 

Bioprodutos são produtos industriais que utilizam recursos biológicos, como as 
biomassas vegetal animal, como insumos para sua produção. Na postagem 
anterior, discutimos os dilemas envolvidos nas estratégias de inovação e difusão 

http://ctnbio.mcti.gov.br/a-ctnbio
https://infopetro.wordpress.com/2019/04/03/bioeconomia-em-construcao-17-dilemas-nas-inovacoes-em-bioprodutos-o-papel-estrategico-das-aplicacoes/#more-8224
https://infopetro.wordpress.com/2019/04/03/bioeconomia-em-construcao-17-dilemas-nas-inovacoes-em-bioprodutos-o-papel-estrategico-das-aplicacoes/#more-8224
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dos bioprodutos. Por simplificação, a variedade de bioprodutos será resumida 
aqui em dois tipos, os produtos drop-in e os produtos não drop-in. 

Os bioprodutos drop-in são de modo geral versões de moléculas já existentes na 
petroquímica, obtidas a partir de matérias-primas renováveis. A inovação é 
essencialmente uma inovação de processo. Esses bioprodutos podem 
compartilhar a infraestrutura de distribuição e de utilização existente. Os 
mercados já são maduros e totalmente desenvolvidos, cabendo ao produtor o 
desafio de competir em custo com as versões de base fóssil. Os biocombustíveis 
de aviação são por princípio drop in. O diesel renovável HVO (hydrotreated 
vegetal oil) é também considerado drop in. Entre os bioplásticos, o PE verde da 
Braskem, idêntico ao PE petroquímico, é também drop in. Como os 
produtos drop-in apresentam características idênticas aos produtos de origem 
fóssil, é essencial que a regulação seja capaz de diferenciar os produtos pela 
matéria-prima de origem e/ou produtor de origem. Dessa forma, é possível que 
os produtos de origem renovável, que emitem menos gases de efeito estufa e/ou 
que tenham origem na agricultura familiar, possam receber prêmios pelos seus 
benefícios sociais e ambientais. 

Um caso interessante é o do etanol. A princípio, trata-se de um biocombustível 
não drop in. Nessa condição, foram exigidos investimentos expressivos para 
construção da infraestrutura de distribuição e adaptação dos motores. Somente 
assim foi possível desenvolver o mercado no país nos anos 1980 e permitir a 
ampla comercialização dos motores movidos a etanol. Essa infraestrutura não 
existe ainda na maioria dos países e o etanol combustível é considerado um 
produto não drop-in. No Brasil, entretanto, o etanol de segunda geração 
baseado em matérias-primas lignocelulósicas e não em açúcar, surge como um 
biocombustível drop in. Recentemente, o país vem desenvolvendo esforços para 
desenvolver a produção de etanol de segunda geração e, apesar dos avanços, o 
produto ainda não é competitivo com a gasolina e nem com o próprio etanol de 
primeira geração. Apesar de o país possuir mandatos de mistura obrigatória de 
etanol à gasolina, não possui mandatos específicos para o etanol de segunda 
geração, o que dificulta a sua penetração no mercado (Milanez et al., 2015). A 
superioridade ambiental do etanol de segunda geração e o início do seu processo 
de desenvolvimento em larga escala poderiam justificar uma diferenciação 
regulatória. 

No longo prazo, a importância dos bioprodutos não drop-in deverá crescer 
principalmente para aqueles que consigam oferecer novas funcionalidades 
quando comparados aos de origem fóssil. As desvantagens de custo na produção 
inicial dos bioprodutos que tragam benefícios ambientais comprovados devem 
ser consideradas pelos reguladores como forma de orientar a transição para a 
bioeconomia. Esses incentivos, bastante difundidos para os biocombustíveis 
com os mandatos de uso obrigatório, são ainda raros para os demais tipos de 
bioprodutos, como os bioquímicos e bioplásticos. O Biopreferred 
Program mantido pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) é 
provavelmente uma das experiências mais importantes no tema. 

Conclusão- Os desafios e a complexidade da bioeconomia 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4283
https://www.biopreferred.gov/BioPreferred/
https://www.biopreferred.gov/BioPreferred/
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O fato de a bioeconomia estar em estruturação exige que o regulador desenhe 
um arcabouço regulatório que compreenda a profunda relação entre os diversos 
elos da cadeia produtiva e que não dificulte a introdução de inovações. Também 
é essencial que o regulador evolua junto com a bioeconomia, adaptando-se 
constantemente às novas necessidades. Especificamente para o caso das 
matérias-primas, além da questão ambiental, destaca-se a possibilidade de 
muitos ganhos sociais com a introdução de pequenos agricultores. Outro 
aspecto é que ela é um elemento estruturante da cadeia produtiva, já que suas 
características físico-químicas e regionais determinam a estruturação do resto 
da cadeia. O regulador, ao determinar as regras envolvendo a produção de 
matérias-primas, deve garantir a avaliação e captura dos benefícios ambientais e 
sociais. Para a logística com as matérias-primas, talvez o aspecto mais 
interessante seja a necessidade de se regular a relação entre a empresa 
responsável pela realização da logística e os fornecedores de matérias-primas. 

A biorrefinaria, essencial para viabilizar a bioeconomia, tem despertado o 
interesse de perfis muito variados de empresas, envolvendo desde gigantes da 
biotecnologia e da química até pequenas start-ups e universidades. A 
diversidade de atores é um desafio ao regulador, uma vez que suas ações podem 
impactar de formas distintas empresas atuando em um mesmo segmento. 
Quanto aos bioprodutos é essencial a internalização de seus benefícios assim, no 
caso dos drop-in, espera-se que seus benefícios sejam premiados e que sua 
origem, tanto de matéria-prima quanto de produtor, seja identificada. Quanto 
aos não drop-in, os principais desafios serão a criação de regulação para as 
novas cadeias de distribuição que surgirão e de meios que permitam maior 
apropriabilidade aos inovadores. 

Por fim, cabe ressaltar a importância da indústria dos biocombustíveis brasileira 
para a evolução da bioeconomia no país. A atual indústria de biocombustíveis 
brasileira é um caso ímpar no mundo e oferece diversos conhecimentos que 
podem ser aproveitados pela regulador. Porém, ela apresenta um nível de 
complexidade muito inferior ao da bioeconomia, como se observa nas figuras 1 e 
2. Sendo assim, há a necessidade de grande esforço inovativo do regulador para 
criar as regulações para a bioeconomia. 
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Venezuela na geopolítica do petróleo 
norte-americana (parte I) 

Por William A. Clavijo Vitto 

Desde janeiro de 2019, o acirramento da situação política na Venezuela 
explicitou a complexidade de uma crise cujo escopo transcende o espaço 
nacional. Após a reeleição do Nicolas Maduro numa eleição presidencial 
questionada pela oposição política e a comunidade internacional, o parlamento 
venezuelano declarou a Juan Guaidó como presidente interino da República e 
mais de 50 países procederam a reconhecê-lo como chefe de Estado. Em 
seguida, esses atores começaram uma nova ronda de pressões com a orientação 
de propiciar uma transição política através de umas eleições com garantias 
nesse país. 

O governo de Donald Trump, que já tinha imposto sanções individuais contra 
funcionários do regime chavista, e, em 2017 baniu a possibilidade do Estado 
venezuelano e da PDVSA renegociarem sua dívida pública ou emitir novos 
papeis no sistema financeiro norte-americano, finalmente tomou a 
determinação de proibir a importação de óleo venezuelano. De imediato, a 
aplicação dessas sanções serviu para levantar as teses centradas nos interesses 
norte-americanos sobre o petróleo venezuelano, cada vez que são analisadas as 
relações entre esses países. 

Embora seja inegável a importância que o petróleo desempenha nas questões de 
segurança nacional norte-americana, as condições do contexto internacional 
atual, incluindo as mudanças estruturais experimentadas pelo mercado 
petroleiro nas últimas décadas, obrigam a rever as principais ideias que 
nortearam as discussões de economia política sobre o tema. Nesse sentido, as 
linhas seguintes serão a primeira parte da análise sobre a importância da 
Venezuela na geopolítica petroleira norte-americana à luz das novas realidades 
do mercado petroleiro e do sistema internacional. 

O papel do petróleo na geopolítica americana 

Nos Estados Unidos, o petróleo é a fonte de energia que movimenta quase a 
totalidade do setor de transporte nos Estados Unidos. Segundo dados da US 
Energy Administration, o petróleo respondeu por 89% da demanda de energia 
para o setor de transporte em 2018. Esse volume de demanda representou 28% 
da energia total consumida nesse país e 20% do petróleo consumido em nível 
mundial. Entretanto, os EUA somente possuem 3,5% das reservas provadas de 
petróleo do mundo (EIA, 2019; BP, 2019). Apesar de ser um país produtor 
sólido, para satisfazer a demanda local, historicamente, dependeu das 
importações de petróleo de diversas províncias localizadas em regiões estáveis e 
não tão estáveis. Por esse motivo, o petróleo ocupa um lugar preponderante na 
agenda de política energética, de segurança nacional e de política exterior desse 
país. 
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Em decorrência dessa percebida posição de vulnerabilidade, os EUA têm sido 
atores centrais no histórico de transformações que experimentou essa indústria 
até o momento atual. De fato, as principais normas que hoje regem o 
funcionamento do mercado internacional de petróleo – caracterizado pela 
integração global dos agentes num mercado flexível e com um sistema de 
formação de preços flutuante – foi o resultado da ação coordenada dos países 
industrializados, sob a liderança norte-americana, após o embargo árabe de 
1973. O objetivo dessas ações foi com o intuito de melhorar sua capacidade de 
resposta perante eventuais interrupções no fornecimento de petróleo, para 
encorajar a colaboração em matéria de política energética, e para prevenir 
intentos futuros de utilizar o petróleo como arma. Nessas condições, os EUA 
operam como garantidores do cumprimento das normas de funcionamento 
desse mercado, garantindo que todos os atores cumpram seu papel através de 
diversos recursos, entre eles, a presença militar em áreas estratégicas para 
garantir a segurança interna e externa tanto dos principais exportadores quanto 
dos principais importadores (TORRES FILHO, 2004; YERGIN, 2008). 

No entanto, nas últimas duas décadas, o mercado internacional de petróleo 
experimentou transformações estruturais que mudaram a posição norte-
americana de forma notável. Contrário as teses malthusianas que 
predominaram na indústria durante as décadas de 1980, 1990 e parte de 2000, 
as reservas de petróleo aumentaram substancialmente no planeta. O boom dos 
preços das commodities, a partir de 2003, e o desenvolvimento de novas 
tecnologias viabilizaram o aumento dos investimentos em exploração e 
produção, tendo como destaque, o aproveitamento das reservas em áreas não 
convencionais. Como resultado, na segunda metade de 2014, o aumento da 
produção petrolífera deu lugar a um ciclo de sobreoferta desse energético no 
mercado internacional que permanece na atualidade. 

Os EUA foram os principais protagonistas dessa transformação estrutural do 
mercado. O contexto de preços altos permitiu viabilizar o desenvolvimento das 
reservas de tight oil e shale gas neste país, duplicando sua produção na última 
década e reduzindo sua vulnerabilidade externa. De acordo com dados da AIE 
(2019), entre 2010 e 2018, a produção norte-americana passou de 5,4 mb/d 
para 10,9 mb/d, enquanto as importações caíram em mais de 3 mb/d (ver 
gráfico 1). Inclusive, o país voltou a exportar petróleo em volume elevado. 

Gráfico 1. Evolução das importações versus a produção de petróleo 
nos Estados Unidos 
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Fonte: elaboração própria a partir de dados da US Energy Information 
Administration. 

Contudo, a grande questão é se a produção norte-americana é sustentável a 
longo prazo, e, como se comportará a demanda durante o mesmo período. 
Segundo projeções da EIA (2019), no cenário de referência, a produção de 
petróleo nos EUA deve continuar aumentando até 2027 por acima da faixa dos 
14 mb/d, permanecendo nesse patamar até o final da década de 2030. A partir 
de 2020 os EUA passam a ser um exportador neto de petróleo (ver gráfico 2). A 
agência também projeta uma queda do consumo doméstico desse energético, e, 
portanto, das importações de petróleo e outros líquidos até final de 2030, 
quando deveriam voltar a aumentar em decorrência da queda da produção local 
e de uma recuperação da demanda por combustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petróleo 
 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2019 Página 13 
 

Gráfico 2. Cenários de aumento da produção de petróleo nos Estados 
Unidos 

 

Fonte: US Energy Information Administration. 

Entretanto, a produção norte-americana de petróleo tem se caracterizado por 
uma composição de óleos leves. Devido a que o parque de refino desse país foi 
desenhado para operar com diversas misturas de óleo, apesar do crescimento da 
produção, algumas refinarias norte-americanas precisam da importação de 
óleos com um API mais baixo para poder operarem economicamente. Em 
decorrência disso, os Estados Unidos precisaram importar mais de 3 mb/d de 
petróleo pesado durante 2018. 

Supondo que os EUA continuem priorizando consumo de combustíveis fosseis 
para satisfazer a demanda doméstica a longo prazo, e que, até 2040, não 
ocorram mudanças substanciais na política energética norte-americana com a 
orientação de reduzir as emissões de CO2, isso justificaria a manutenção dos 
seus esforços internacionais com a orientação de garantir o acesso aos recursos 
das principais províncias petrolíferas do planeta. Nesse cenário, como se 
enquadram os hidrocarbonetos venezuelanos e qual risco representa a 
Venezuela na agenda de segurança energética norte-americana? 

Venezuela na agenda de segurança energética norte-americana 

Em termos das necessidades energéticas norte-americanas, a Venezuela deixou 
de ocupar a posição de parceiro comercial confiável no fornecimento de petróleo 
que ocupou por décadas no passado. Isso por vários motivos. Em primeiro 
lugar, pelo impacto que a politização da indústria e da política petroleira teve 
sobre a confiança dos investidores estrangeiros, principalmente, 
das majors norte-americanas cujos projetos foram expropriados após não 
aceitarem os termos para a renegociação dos seus contratos nesse país [1]. Em 
segundo lugar, pela falta de investimentos para sustentar e aumentar a 
produção petroleira, a corrupção administrativa e o esvaziamento das 
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capacidades técnicas da PDVSA para operar com eficiência o negócio petroleiro. 
Tudo isso provocou o declínio da produção venezuelana e a progressiva perda 
do seu market share no mercado internacional. 

Em decorrência do anterior, em duas décadas a Venezuela passou de terceiro 
maior exportador de petróleo para os Estados Unidos, para ocupar uma posição 
marginal na cesta de importações desse país. Em janeiro de 2019, quando o 
governo Trump anunciou o embargo as importações de óleo, a Venezuela 
somente era responsável por 6% do volume total importado para os EUA. E, no 
final de maio deste ano, data quando as sanções entraram efetivamente em 
vigor, outros países produtores conseguiram substituir o petróleo venezuelano 
enviado para os Estados Unidos sem afetar o comportamento dos principais 
indicadores do mercado petroleiro, apesar das preocupações pela redução da 
produção de óleos pesados no mercado internacional e pelos custos de 
substituir as importações venezuelanas desde áreas mais distantes (ver gráfico 
3). 

Gráfico 3. Importações norte-americanas de petróleo em países 
selecionados 

 

Fonte; elaboração própria a partir de dados da US Energy Administration. 

Todavia, as condições que permitiram os EUA prescindirem das importações 
venezuelanas na atualidade, e, que foram colocadas na seção anterior, podem 
não permanecer no longo prazo. Por esse motivo, vale a pena analisar outras 
variáveis que poderiam influenciar o posicionamento da Venezuela na 
geopolítica petroleira norte-americana. 



Petróleo 
 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2019 Página 15 
 

Ser o país com as “maiores reservas provadas de petróleo” do mundo e estar 
localizado na zona de influência direta dos Estados Unidos, sem dúvida seriam 
razões suficientes para afirmar que existe um interesse do governo norte-
americano em garantir o controle desses recursos no futuro. Contrário ao que se 
pensa, apesar dos EUA terem uma cesta de importações bem diversificada, a 
maioria das cargas de petróleo do exterior provém dos países da América e não 
do Oriente Médio, com destaque para o Canadá. Com isso, entende-se a 
existência de um privilégio para as importações desde países vizinhos. 

No entanto, a questão das reservas venezuelanas é uma realidade que precisa 
ser reavaliada. De acordo com a Comissão de Bolsa de Valores dos Estados 
Unidos (em inglês, SEC), as reservas provadas se entendem como aquelas 
quantidades de petróleo e gás natural que, pela análise de dados de geociências 
e de engenharia, podem ser estimadas com razoável certeza como 
economicamente viáveis – a partir de uma data determinada, sobre 
reservatórios conhecidos e sob as condições econômicas, os métodos de 
operação e as regulações governamentais existentes. Segundo dados da PDVSA, 
do total das reservas venezuelanas de petróleo, 261 bilhões de barris, 
equivalente a 86% do total, correspondem a petróleo extrapesado, ficando o 
restante distribuído entre petróleo pesado (6%), mediano (3%), leve (3,5%), 
condensado (0,8%) e gás úmido (0,6%). Essa quantidade de reservas provadas 
foi o resultado da decisão do governo nacional por certificar os recursos da faja 
petrolífera del Orinoco durante a década de 2000, num contexto em que os 
preços internacionais do óleo tocaram os US$ 100/b, uma faixa de preços que 
melhorava a viabilidade econômica dos óleos pesados. Porém, na medida em 
que a cotação dos preços do petróleo começou a declinar, esse volume de 
reservas não foi racionalizado. 

Em 2015, a Wood Mackenzie estimou os custos de diferentes áreas de produção 
na Venezuela. O estudo calculou o preço break even de projetos localizados em 
diferentes bacias sedimentares do país. De acordo com os resultados, em 
projetos responsáveis por 62% da produção de petróleo reportada na Venezuela 
durante 2015, foi identificado um preço break even inferior a US$ 35/b. Porém, 
o estudo identificou que em projetos que responderam por quase 40% da 
produção de petróleo bruto da Venezuela o fluxo de caixa seria negativo após o 
pagamento de impostos quando os preços do Brent caíssem abaixo de US$35 
por barril, de acordo com a estrutura fiscal desse país. 

 

 

 

 

 

 

 



Petróleo 
 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2019 Página 16 
 

Gráfico 4. Preço break even em campos selecionados da Venezuela 

 

Fonte: Wood Mackenzie apud. Hernandez e Monaldi, 2016. 

Tal como ilustra o gráfico 4, dos 40 projetos analisados pelo estudo, 17 
apresentaram custos de produção totais superiores ao preço break 
even definido pela Wood Mackenzie. Na maioria desses casos, o fluxo de caixa 
negativo responderia a questões relacionadas com as elevadas participações 
governamentais. No entanto, no mesmo gráfico se ilustram casos de 7 projetos 
onde os custos prévios ao pagamento de impostos já eram superiores ao 
preço break even. E, em 14 casos, os custos antes do pagamento de impostos se 
encontrariam no patamar dos US$20 ou mais. 

Em outro estudo elaborado pela Bain & Company apud. Graauw et. al. (2015), 
foi feita uma comparação dos custos de diferentes áreas e tipos de recursos 
petrolíferos em produção no mundo, apresentando uma faixa de preço de 
viabilidade (break even) (ver gráfico 5). 
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Gráfico 5. Custos de produção por área e tipo de petróleo 

 

Fonte: Bain & Company apud. Graauw et. al. 2015. 

De acordo com o gráfico 5, enquanto a viabilidade da produção de petróleo 
convencional em regiões como o Meio Oriente, África, América Latina e Rússia 
se encontraram entre os US$5 e US$30, os óleos extrapesados da Venezuela se 
situaram numa faixa entre os US$ 55 e US$80. 

Dessa forma, a viabilidade dos recursos de petróleo extrapesado seria mais 
vulnerável ao comportamento dos preços do barril, num contexto onde os 
principais indicadores da indústria projetam o acirramento da concorrência 
entre os países produtores nos anos à frente. A despeito do exposto 
anteriormente, também é importante destacar que a Venezuela ainda possui 
importantes volumes de reservas de petróleo leve, mediano e pesado – ao redor 
de 40 bilhões de barris – com riscos exploratórios e custos de produção baixos. 
Com isso, pode-se dizer que, apesar de uma possível perda de relevância 
geopolítica, o país ainda possui suficientes recursos para recuperar a produção 
de forma rentável e competitiva num cenário de longo prazo. No entanto, 
possuir bastas quantidades de reservas não é garantia de relevância na agenda 
de segurança energética da comunidade internacional, se, como país, não 
existem as condições para operar como um fornecedor estável e seguro num 
mercado com concorrência. 

Por outro lado, tal como foi mencionado na seção anterior, a Venezuela não foi a 
única em reportar um aumento no número de reservas provadas durante as 
últimas décadas. Inclusive, esse tampouco foi o caso quando a ênfase se 
concentra em óleos pesados e extrapesados. Na realidade, o número de reservas 
provadas aumentou substancialmente em todas as regiões do planeta (ver 
gráfico 6). 
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Gráfico 6. Evolução das reservas provadas de petróleo em regiões 
selecionadas 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da OPEP. 

Também, o mercado experimentou um crescimento na produção de petróleo e a 
inserção de novos países exportadores. A concorrência, para conservar 
seu market share, também provocou mudanças nas políticas dos países e nas 
estratégias das empresas, a partir da redução do government take e dos custos 
de produção. De fato, a recuperação da cotação do preço do barril desde 2014, 
ocorreu, principalmente, pelos esforços de coordenação para o estabelecimento 
de cotas de produção entre os países da OPEP e Rússia. Dessa forma, entende-
se que o mercado petrolífero se encontra num contexto caracterizado pelo 
acesso de capacidade de oferta. E, nessas condições, o mercado tem reagido 
eficientemente em substituição dos barris que a Venezuela deixou de colocar no 
mercado por causa da queda da sua produção doméstica, e, das recentes sanções 
norte-americanas, numa tendência que pode se manter no curto e médio prazo. 

No longo prazo, é quando se levantariam importantes incertezas sobre o 
comportamento dos indicadores de mercado, e com implicações sobre a 
importância dos recursos venezuelanos. De acordo com projeções da Agência 
Internacional de Energia (2018), nos seu cenário base – Current Policies 
Scenario -, a demanda mundial de petróleo deve aumentar até 2040, num 
patamar de 120mb/d, crescimento que é impulsionado, principalmente, pela 
China e Índia. Nesse cenário, a AIE estima a manutenção da posição dominante 
da gasolina e do diesel, e um aumento na cotação dos preços internacionais do 
óleo (ver gráfico 7). 
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Gráfico 7. Projeções de aumento da produção mundial de petróleo 

 

Fonte: IEA, 2018. 

Do lado da oferta, as estimações também indicam o aumento da produção de 
petróleo até 2040, liderada pelos Estados Unidos até 2025, quando alcançaria 
seu pico de produção – estimado em 18,5 mb/d -, cedendo sua participação na 
oferta total de petróleo para os países da OPEP. 

Considerando o anterior, pode-se dizer que, em vista das novas condições do 
mercado internacional de petróleo, existe uma superestimação da relevância da 
Venezuela na geopolítica do petróleo. Entretanto, considerando a redução da 
oferta de óleos pesados no mercado internacional, as teses dos interesses norte-
americanos pelas reservas venezuelanas, respondendo a questões de segurança 
energética, poderiam ter sentido. Embora as atuais condições do mercado 
tenham permitido aos EUA prescindirem das importações de petróleo 
venezuelano, num cenário de meio e longo prazo o panorama poderia mudar. 
No entanto, assim o mercado agiu eficientemente para suprir as importações 
venezuelanas em abril passado, poderia voltar a acontecer no futuro. Tal como 
foi mencionado nas seções anteriormente, os volumes de reservas de petróleo e 
a produção continuam crescendo em distintas províncias petrolíferas do 
planeta. E, outras variáveis como o desenvolvimento do oleoduto Keystone XL 
projetado para transportar ao redor de 700 mil barris diários de óleo canadense 
para as costas do golfo do México, poderia mudar de forma   radical a situação 
atual. 

Considerando o anterior, pode-se dizer que, em vista das novas condições do 
mercado internacional de petróleo, existe uma superestimação da relevância da 
Venezuela na geopolítica do petróleo norte-americana. Se as projeções futuras 
sobre o comportamento da indústria forem corretas, a tese dos interesses dos 
Estados Unidos pelas reservas venezuelanas, respondendo a questões de 
segurança energética, poderiam ter sentido. Embora as atuais condições do 
mercado tenham permitido aos EUA prescindirem das importações de petróleo 
venezuelano, num cenário posterior a 2030, e, sem mudanças substanciais nas 
orientações da política energética desse país, a queda da produção doméstica 
poderia obrigar os EUA a voltarem a importar em grandes volumes. No entanto, 
assim como o mercado agiu eficientemente para suprir as importações 
venezuelanas em maio passado, poderia voltar a acontecer no futuro. Tal como 
foi mencionado nas seções anteriormente, os volumes de reservas de petróleo e 
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a produção continuam crescendo em distintas províncias petrolíferas do 
planeta. 

Contudo, os possíveis interesses norte-americanos sobre os hidrocarbonetos 
venezuelanos não se reduzem à esfera da segurança energética. O valor 
estratégico do petróleo se enquadra dentro de uma questão mais ampla da 
segurança nacional dos Estados Unidos, cujo escopo transcende a questão das 
necessidades energéticas nacionais, para considerar outras variáveis, tais como, 
os atores que controlam esses recursos, de que forma os empregam e como isso 
afeta sua posição de poder no sistema internacional. Essa discussão será o 
objeto da próxima entrega. 
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Notas 

[1] De fato, não todo foi desencontros entre o Estado venezuelano e as 
operadoras norte-americanas durante os governos do Chávez e do Maduro. 
Diferente do caso da Exxon e da Conoco Phillips, a Chevron aceitou a conversão 
dos antigos contratos que tinha assinado com as autoridades venezuelanas para 
o contrato de joint venture, e teve acesso, entre outras bacias sedimentares, aos 

https://www.iea.org/weo2018/fuels/
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
http://www.bain.com/publications/articles/capital-productivity-for-oil-and-gas-in-a-lowprice-%20environment.aspx
http://www.bain.com/publications/articles/capital-productivity-for-oil-and-gas-in-a-lowprice-%20environment.aspx
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/711303/000104746909003560/a2192021zex-99_a.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/711303/000104746909003560/a2192021zex-99_a.htm
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/aeo2019.pdf


Petróleo 
 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2019 Página 21 
 

recursos da faja petrolífera do Orinoco. De acordo com informação do último 
relatório de gestão publicado pela PDVSA, em 2016, existiam 04 empresas 
norte-americanas operando projetos de E&P sob contrato de joint venture na 
Venezuela. 
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Distribuidoras versus geração 
distribuída: o problema é político 

Por Ronaldo Bicalho 

A proposta de ajuste regulatório envolvendo a retirada de incentivos à micro e 
minigeração distribuída, principalmente de energia solar, aumentou a tensão no 
interior do mercado elétrico. Esse aumento do conflito entre os interesses dos 
diversos agentes presentes no mercado é natural em um processo de 
transformação radical, como aquele que marca a transição elétrica na qual, 
querendo-se ou não, o setor elétrico vive aqui e no mundo. 
  
O jogo de lobbies confrontando distribuidoras e o setor de energia solar 
fotovoltaica explicita a importância do Estado na gestão dos conflitos e na 
arbitragem de quem fica com os custos da transição. Aqui, a necessidade da 
coordenação para fazer face à complexidade inerente ao setor surge de forma 
pedagógica. Necessidade que muitos atualmente fazem questão de subestimar, 
ou pior, esconder. 
 
A complexidade do setor elétrico é um fato, e não uma figura de retórica, como 
imaginam alguns. 
 
Marcado pela forte interdependência entre os elementos que o compõem, o 
sistema elétrico apresenta a complexidade como um traço definidor da sua 
própria existência. Pelo menos até o presente momento da sua evolução 
tecnológica/histórica. 
 
Complexidade diretamente proporcional ao número de elementos do sistema e à 
conectividade entre esses elementos. Por esse caminho, desde o seu nascimento, 
o setor elétrico só viu essa complexidade crescer. Sistemas cada vez maiores e 
mais conectivos geraram complexidades cada vez maiores. 
 
O problema é que complexidades maiores geram imprevisibilidades maiores 
sobre os fenômenos que ocorrem no interior dos sistemas; tanto no que 
concerne aos efeitos de um evento que ocorre no âmbito de um elemento 
individual sobre o sistema quanto vice-versa. 
 
A solução para reduzir os efeitos dessa imprevisibilidade é, por um lado, 
aumentar a capacidade de interpretar e agir rapidamente diante de eventos 
imprevisíveis (leia-se flexibilidade), por outro, reduzir o campo de 
possibilidades desses eventos (leia-se coordenação). 
 
O setor elétrico recorreu justamente a esse binômio – flexibilidade e 
coordenação – para enfrentar o crescimento contínuo da complexidade. 
 
A necessidade da coordenação das ações físicas dos agentes presentes nos 
sistemas elétricos, traduzida na figura do despacho centralizado, não parece 
encontrar grandes resistências no setor. 
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No caso da necessidade da coordenação das ações econômicas dos agentes, o 
debate é maior e envolve a discussão sobre a incapacidade do mercado, per se, 
de exercer essa coordenação. Aqui, o reconhecimento de que o mercado elétrico, 
pela sua própria natureza, é uma construção institucional, permite escapar do 
debate puramente ideológico, e se concentrar nas reais dificuldades presentes 
nessa construção; que crescem fortemente, à medida que aumenta a sofisticação 
do mercado a ser construído. Dificuldades claramente expostas na saída dos 
tradicionais mercados monopolistas em direção às diversas concepções de 
mercados competitivos durante os anos 1990s. 
 
Considerando que as coordenações técnica e econômica, de uma forma ou de 
outra, são reconhecidamente necessárias, a terceira, a coordenação política, 
passa a ser decisiva. 
 
Dado o reconhecimento por parte da sociedade da essencialidade da energia 
elétrica para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar, a definição da 
coordenação técnica/econômica é feita pelo Estado. O mercado elétrico não é 
autorregulável em nenhuma parte do mundo. Portanto, é no âmbito do Estado – 
da esfera do bem comum – é que são definidas as regras, as normas e as 
organizações que vão compor o chamado modelo institucional do setor elétrico 
que, ao fim e ao cabo, vai definir a maneira como essa atividade econômica vai 
operar e se expandir. 
 
Aqui, a complexidade do sistema composto pelo conjunto de interesses dos 
agentes econômicos e atores sociais associados ao setor elétrico gera 
imprevisibilidades relativas às consequências das ações políticas desses agentes 
e atores, demandando, mais uma vez, a ação coordenadora. 
 
É mais simples enxergar as consequências danosas para o sistema como um 
todo de uma ação descoordenada de natureza física/econômica, contudo 
vislumbrar o mesmo para uma ação política é muito mais difícil. No entanto, 
pelo caráter decisivo dos seus desdobramentos sobre as outras duas, a 
descoordenação política é a mais perigosa em termos de danos duradouros à 
integridade do setor. Corrigir uma decisão/ação técnica/econômica equivocada 
é muito mais fácil do que corrigir uma lei equivocada, ou pior, um marco 
institucional equivocado. 
 
Se a ação política dos agentes individuais, naturalmente específicas e 
fragmentadas, não for disciplinada pela mediação integralizadora da 
coordenação política, os seus desdobramentos, via regras e normas, sobre as 
esferas técnica e econômica, podem colocar em risco a integridade do sistema. 
Cabe ao Estado ter essa visão sistêmica do setor, não apenas em termos técnicos 
e econômicos, mas também em termos políticos. 
 
O sistema elétrico não é a soma das suas partes. O sistema elétrico é o conjunto 
de suas relações – físicas, econômicas e políticas – evoluindo no tempo e no 
espaço. 
 
Simplificá-lo não significa entende-lo. Muito pelo contrário. Respeitar a sua 
complexidade é a melhor forma de compreende-lo. Tentar tornar essa 
complexidade inteligível para a sociedade deveria ser a obrigação daqueles que 



Energia Elétrica 

Boletim Infopetro Setembro/Outubro 2019 Página 24 
 

conhecem mais o setor. No entanto, o que se assiste é a simplificação dos clichês 
que acalma os ignorantes ou o hermetismo obscurantista dos especialistas que 
engana os crédulos. 
 
A transição elétrica é extremamente complexa. Os impasses entre a geração 
distribuída e a atividade de distribuição fazem parte dessa transição e dessa 
complexidade. Restringir a discussão ao âmbito da relação entre eles, sem 
considerar todos os seus desdobramentos sistêmicos, não ajuda à sociedade a 
entender os interesses em jogo e as consequências das políticas propostas. Mas 
serve de palco para o desfile de clichês baratos e de proficiências inúteis que só 
contribuem para enganar o distinto público. 


