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RESUMO
O objetivo deste artigo é observar a importância do etanol - enquanto recurso

energético - como ferramenta de desenvolvimento nacional e projeção no Sistema
Internacional. Sendo assim, deseja-se conhecer os motivos que impulsionaram a
escolha deste elemento e o impacto político gerado na Índia, no Brasil e na África do
Sul. Para isso, terá como ponto de partida a criação do ProÁlcool brasileiro em 1975
e a articulação realizada pelos governos em torno do tema até 2010, com o fim do
governo Lula.

São duas as hipóteses deste trabalho: a primeira se relaciona às vantagens
apresentadas pelos países em questão no que concerne ao cultivo da
cana-de-açúcar e a subsequente obtenção do combustível. Verificaria, assim, se a
facilidade do acesso ao recurso energético e a disposição de instrumentos para
possibilitar uso político, teriam sido determinantes para a escolha do etanol como
ferramenta de cooperação. Com sua corroboração, demonstraria a capacidade do
combustível como forma de projetar poder. A segunda hipótese aponta para a
modalidade de cooperação Sul-Sul como alternativa às desigualdades inerentes à
tradicional relação Norte-Sul. Propõe que semelhanças entre Índia, Brasil e África do
Sul, seriam determinantes para a constituição de formas mais legítimas de
cooperação, com reais ganhos e chances de participação e intercâmbio em amplos
aspectos. Visando a confirmação da efetividade na busca pelo desenvolvimento por
meio de novas parcerias com o Sul global, que se apresenta cada vez mais influente
no Sistema Internacional descentralizado. A metodologia adotada neste trabalho
histórico-monográfico emprega fontes qualitativas, secundárias, aplicando o método
hipotético dedutivo.
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ABSTRACT
The main objective of this article is to observe the importance of ethanol - as

an energy resource - as a tool for national development and projection in the
International System. The aim is to understand the reasons behind the choice of this
element and the political impact it has had on African countries, India and Brazil. In
order to do this, the starting point will be the creation of Brazil's Pro-Alcohol program
in 1975 and the articulation made by governments around the theme until 2010,
when the Lula administration came to an end.

There are two hypotheses in this work: the first is related to the advantages
presented by the countries in question in terms of sugarcane cultivation and the
subsequent production of fuel. It would thus verify whether the ease of access to the
energy resource and the availability of instruments to enable its political use were
determining factors in the choice of ethanol as a cooperation tool. With its
corroboration, it would demonstrate the fuel's capacity as a way to project power. The
second hypothesis points to the South-South cooperation modality as an alternative
to the inequalities inherent in the traditional North-South relationship. It proposes that
similarities between African countries, India and Brazil, would be determinant for the
constitution of more legitimate forms of cooperation, with real gains and chances of
participation and exchange in broad aspects. As a result, it would confirm the
effectiveness in the search for development through new partnerships with the global
South, which is increasingly influential in the decentralized International System. The
scientific methodology adopted in this historical-monographic uses qualitative,
secondary sources, applying the hypothetical deductive method.

KEYWORDS: Ethanol. Energy. Development. South Africa. India. Brazil.

South-South Cooperation.

1.INTRODUÇÃO
Neste artigo serão observadas as vantagens comparativas existentes nos

países africanos, Índia e Brasil que possibilitaram não somente o cultivo da

cana-de-açúcar e sua transformação em etanol; como também sua articulação como

elemento de desenvolvimento por meio da cooperação. Além disso, serão

analisadas as semelhanças históricas entre os países em questão, que permitiram a

aproximação das realidades e trabalho conjunto como alternativa às formas

desiguais de cooperação tradicionais estabelecidas entre Norte e Sul. Lançando

mão de contribuições teóricas do campo de Relações Internacionais, o presente
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trabalho discorrerá sobre a influência do etanol como recurso energético tanto como

meio para desenvolvimento doméstico, quanto como instrumento de projeção

internacional na forma de cooperação entre países do Sul Global.

O foco neste tema repousa na justificativa de sua relevância política no que

concerne à opção de utilização deste determinado biocombustível, levando em

consideração as vantagens comparativas existentes. Associado a isso, destaca-se

também no âmbito político, a articulação executada pelos governos vigentes, que

possibilitou transformar o recurso energético em um elemento de desenvolvimento e

projeção global, posicionando-se de acordo com as demandas do cenário

internacional. Outrossim, é capaz de gerar contribuições de caráter social, na

medida em que aborda as possibilidades e desafios para África, Índia e Brasil na

qualidade de países em desenvolvimento. Trata-se, desta maneira, de um assunto

pertinente ao debate acadêmico na área de Relações Internacionais, ao debruçar-se

sobre a Cooperação Sul-Sul como forma de driblar as desigualdades existentes

entre países do Norte e do Sul e aumentar a influência e portanto, poder de

barganha, no Sistema Internacional. Traz ainda, contribuições ambientais, ao expor

os benefícios e desafios encontrados no uso do etanol na descarbonização1.

2. DO NASCIMENTO DO ETANOL BRASILEIRO AO PROÁLCOOL
Assumindo como ponto inicial as ideias defendidas por Friedrich Ratzel

(1990)2, durante a segunda metade do século XIX no que concerne à relevância e

influência - incluindo seu caráter determinante - dos recursos naturais para o

desenvolvimento humano, é possível destacar a importância expressa pela

produção, comercialização e articulação do etanol combustível obtido através do

cultivo da cana de açúcar. Sobre isso, Ratzel pontua que aquilo que se entende

como “espaço vital”, relaciona-se com a manifestação de uma relação na qual há

equilíbrio entre a população e os recursos naturais. Além disso, haveria também

uma intermediação dos instrumentos técnicos para o aperfeiçoamento, objetivando a

reversão em benefício próprio (RATZEL, 1990). Nestes termos, é possível destacar o

pensamento de Raymond Aron, autor do campo das Relações Internacionais, no

2 Geógrafo e etnólogo que ficou conhecido como “pai da Geografia”, lançando as bases para que
anos mais tarde, a disciplina pudesse se formar tal como conhecemos nos dias de hoje.

1 Nome do processo pelo qual há redução de emissões de carbono na atmosfera, especialmente de
dióxido de carbono (CO2). Disponível em:
<https://www.iberdrola.com/quem-somos/energetica-do-futuro/descarbonizacao-economia-principios-a
coes-regulacao#:~:text=A%20descarboniza%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20processo,cli
m%C3%A1tica%20atrav%C3%A9s%20da%20transi%C3%A7%C3%A3o%20energ%C3%A9tica.>
Acesso em 11 de novembro de 2021.

https://www.iberdrola.com/quem-somos/energetica-do-futuro/descarbonizacao-economia-principios-acoes-regulacao#:~:text=A%20descarboniza%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20processo,clim%C3%A1tica%20atrav%C3%A9s%20da%20transi%C3%A7%C3%A3o%20energ%C3%A9tica
https://www.iberdrola.com/quem-somos/energetica-do-futuro/descarbonizacao-economia-principios-acoes-regulacao#:~:text=A%20descarboniza%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20processo,clim%C3%A1tica%20atrav%C3%A9s%20da%20transi%C3%A7%C3%A3o%20energ%C3%A9tica
https://www.iberdrola.com/quem-somos/energetica-do-futuro/descarbonizacao-economia-principios-acoes-regulacao#:~:text=A%20descarboniza%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20processo,clim%C3%A1tica%20atrav%C3%A9s%20da%20transi%C3%A7%C3%A3o%20energ%C3%A9tica
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que se refere à importância dos recursos materiais à disposição de um Estado, bem

como o conhecimento que pode transformá-los em armas a seu favor na luta por

seus interesses.

No Brasil, o debate que relaciona recursos naturais à riqueza nacional teve

início no ano de 1910. Até então, tais recursos não eram objeto de atenção, uma vez

que o café ocupava lugar de destaque na economia No entanto, conforme o

crescimento industrial avançou, outros setores passaram a figurar nas estratégias

estatais. Assim, anos mais tarde, durante o governo de Arthur Bernardes

(1922-1926), se suscitou a ideia de nacionalizar recursos energéticos brasileiros.

Desta forma, tais recursos seriam tidos como estratégicos para a alocação do Brasil

no âmbito do mercado internacional. Posteriormente, a decisão encontrou sustento

na atuação de burocracias capacitadas para este fim. Nestes termos, a Constituição

de 1934, - vigente na primeira parte do governo de Getúlio Vargas - impactou a

economia dos recursos naturais na medida em que estes passaram a ser vistos

como propriedade do Estado. Além disso, o regime do Estado Novo em 1937,

contou com uma nova Constituição, de caráter centralizador e nacionalista, abrindo

caminho para o Brasil considerar como recursos estratégicos o carvão e o petróleo

no contexto da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) (HAGE; MANDUCA;

CANESIN, 2020).

Os anos que se seguiram foram marcados por planos voltados para o

desenvolvimento nacional inserido na conjuntura do pós-guerra. Como exemplos,

tem-se o Plano de Metas durante o governo de Juscelino Kubitschek3 (1956-1961) e

os planos econômicos desenvolvimentistas elaborados durante o Regime Militar. A

década de 70 constituiu-se como palco do nacionalismo fundamentado nos recursos

naturais e da subsequente expansão econômica dependente de importações de

capital e bens de consumo modernos. O cenário internacional gradualmente aderiu à

era de multipolarismo econômico e político, o que possibilitou a abertura de maior

espaço para que países considerados periféricos atuassem de maneira mais

relevante no âmbito do Sistema Internacional.

3Segundo o CPDOC - FGV, o Plano de Metas de JK englobou metas para cinco setores básicos da
economia, estabelecendo direções para as quais os investimentos públicos e privados deveriam se
voltar. Os setores que mais recursos receberam foram energia, transportes e indústrias de base,
totalizando 93% dos recursos alocados. Disponível em:
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas>. Acesso em 10 de
outubro de 2021.

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas
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Em 1973, o primeiro choque do petróleo4 escancarou a vulnerabilidade de

dependência de apenas uma fonte energética e o elevado grau de interdependência

dos países nessa cadeia energética global. Neste sentido, países que não possuíam

destaque político no Sistema Internacional, - propriamente dito, o Terceiro Mundo,

que era visto como mero fornecedor de matérias primas - mas que por exercerem

controle sobre a principal fonte energética mundial, se apresentaram como influentes

no jogo de poder. Neste sentido, Hans Morgenthau (1993)5 afirmou que:

(...) países destituídos de todos os demais elementos
tradicionalmente associados ao poder nacional, só por cortesia
semântica podem ser chamados de Estados, emergiram da noite
para o dia como um fator poderoso na política mundial.

Acrescenta-se a este cenário, a veiculação da teoria do Peak-Oil, a qual

pregava que uma vez atingido o Pico de Hubbert, supostamente em 1956, o petróleo

provindo dos Estados Unidos entraria numa fase de declínio. Tal fase foi prevista por

Marion Hubbert6 para os anos 70 em diante. Desta forma, disseminou-se o alerta de

que a tão crida superabundância do petróleo estadunidense não era compatível com

a realidade, ainda menos com o futuro. Mais um motivo, portanto, para que a

economia americana não dependesse única e exclusivamente deste recurso

energético. Abria-se mais espaço para a busca por novas fontes de energia,

preferencialmente, renováveis.

Assim sendo, tem-se que a conjuntura da época trouxe à tona a relação -

existente desde os primórdios da história humana - entre recursos energéticos e

poder mundial. Por conseguinte, a preocupação com formas de assegurar acesso e

controle sobre os recursos também foi demonstrada de forma mais destacada. A

sucessão de conflitos geopolíticos travados em torno de matrizes energéticas -

sobretudo combustíveis fósseis - e oscilações no abastecimento nos anos mais

6 Geólogo que propôs a teoria do Peak-Oil baseada na existência de um “pico” de produção atingido.

5 Pioneiro nos estudos da Teoria das Relações Internacionais, expoente da corrente realista. Neste
pensamento, o Estado figura como o principal autor do Sistema Internacional.

4 Primeiro Choque do Petróleo: ” No dia 17 de outubro de 1973, os membros da OPAEP (Organização
dos Países Árabes Exportadores de Petróleo) anunciaram cortes de produção e um embargo de
fornecimento aos aliados de Israel, numa reunião realizada no Kuwait, até que os direitos do povo
palestino fossem respeitados e os territórios conquistados por Israel seis anos antes fossem
completamente liberados”. Disponível em:
<https://ppghc.historia.ufrj.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=199-o-choque-d
o-petroleo-de-1973-estados-unidos-opaep-e-a-seguranca-energetica&category_slug=dissertacoes&It
emid=155>
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recentes, têm conferido caráter de urgência para o desenvolvimento de planos

estratégicos de ação por parte dos Estados. Neste sentido, o objetivo de garantir

segurança energética7 (COSTA, 2001) passou a impulsionar países na busca por

fontes alternativas para reduzir a dependência energética.

Nestes termos tais acontecimentos como o primeiro choque do petróleo em

1973, geraram um aumento na demanda internacional por fontes energéticas

seguras e renováveis. De acordo com Golbery do Couto e Silva (2010), a elaboração

de um planejamento governamental pautado no mapeamento econômico do Estado,

com cenários de longo prazo e objetivos permanentes inalienáveis, representaria a

superação de gargalos e, portanto, administração da dependência dos

acontecimentos externos. Desta maneira, a atuação coerente do governo e a

existência de uma equipe capacitada, seriam fundamentais para o sucesso do

planejamento, que deve se manter atualizado.

No caso brasileiro, o contexto se refere ao Programa Nacional do Álcool

(ProÁlcool), criado pelo físico José Walter Bautista Vidal e pelo engenheiro Urbano

Ernesto Stumpf. A assinatura do decreto n° 76.593 se deu em 14 de novembro de

1975, durante o governo de Geisel. O foco da produção era o álcool anidro (24%),

que seria misturado à gasolina (HÉMERY; DEBEIR; DELÉAGE, 1986). Com isso, o

intuito era tanto de reduzir a dependência do petróleo, como de funcionar como

estratégia de política externa para projetar o país internacionalmente e amenizar as

sucessivas crises ocorridas no setor açucareiro. Desta forma, o programa buscou

uma ação coordenada entre ciência e a tecnologia, envolvendo institutos de

pesquisa, universidades e empresas. Foi também neste cenário que se desenvolveu

o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que tinha como objetivo a evolução

do setor industrial do país e a adequação às novas realidades impostas pela alta dos

preços do petróleo e a subsequente escassez. Para isso, entendeu-se necessária a

obtenção de infraestrutura de energia de modo que tal processo de crescimento

industrial pudesse estar salvaguardado (HAGE; MANDUCA; CANESIN, 2020).A

estratégia pautava-se na busca pela substituição de importações associada a

7 O presente trabalho adota como definição de “segurança energética” a que fora exposta por Daniel
Yergin em “O petróleo” (1994): “(...) disponibilidade de suprimento suficiente a preços razoáveis.
Envolve: segurança física, capacidade de produção e aquisição, investimentos e segurança de oferta
e demanda tanto para importadores quanto exportadores”.
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maiores possibilidades de exportação8.Neste sentido, tencionava-se ainda uma

diversificação dos parceiros comerciais e de investimentos.

Somada às questões políticas e econômicas que impulsionaram a criação e o

desenvolvimento deste biocombustível, estava a ambiental: a década de 70 também

foi marcada pela emergência dos debates ecológicos. A intensificação de problemas

socioambientais decorrentes da urbanização e o consumo excessivo de recursos

não renováveis, passou a despertar o interesse para temas como o aumento da

emissão de gases estufa, a redução da camada de ozônio e as complicações para o

equilíbrio climático do planeta. Nestes termos, há ainda um componente social a ser

retratado: a pobreza decorrente da degradação ambiental que num movimento

cíclico, impulsiona mais exploração de recursos naturais (SACHS, 1986). Foi neste

contexto também, na ocasião da Conferência de Estocolmo9, que foi criado por

Maurice Strong10, o termo “ecodesenvolvimento” - posteriormente reformulado para

“desenvolvimento sustentável” -, reforçado e difundido por Ignacy Sachs.

Sobre o tema, produziu-se a Declaração de Cocoyoc11, no contexto de um

encontro da ONU, com apoio do Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUMA) e da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e

Desenvolvimento (UNCTAD) em Cocoyoc, México. O evento contribuiu para o

aprofundamento da ideia de “ecodesenvolvimento” ao destacar a importância de

uma alteração urgente nos padrões de produção e consumo decorrentes para frear

as consequências sociais decorrentes das explosões populacionais. Isso porque, a

relação entre problemas sociais e ambientais como por exemplo, pobreza e

degradação do meio ambiente respectivamente, passou a ser cada vez mais notória.

Ressaltou-se ainda, a situação de destruição de recursos e meio ambiente em

regiões como África, América Latina e Ásia como um produto da pobreza, que

11 DINIZ, Pedro Ivo. O combate à pobreza como o objetivo central do desenvolvimento sustentável.
Disponível em:
<https://www.clacso.org.ar/conferencia2018/presentacion_ponencia.php?ponencia=201873018916-62
3-pi> . Acesso em 15 de dezembro de 2021.

10 Secretário da Conferência de Estocolmo (1972). Disponível em:
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3SvC557C1OoJ:https://periodicos.ufsc.br/
index.php/economia/article/download/6645/6263/20545+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em
10 de dezembro de 2021.

9 Ocorrida em 1972, foi o primeiro encontro no âmbito internacional de grande proporção realizado
para tratar de questões ambientais. Disponível em:
<https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencias-internacionais-sobre-o-meio-ambiente/estocolmo/>.
Acesso em 02 de dezembro de 2021.

8Principalmente exportação de produtos manufaturados e primários não tradicionais. Disponível em:
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-nacional-de-desenvolvimento-pnd
>. Acesso em 02 de dezembro de 2021.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3SvC557C1OoJ:https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/download/6645/6263/20545+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3SvC557C1OoJ:https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia/article/download/6645/6263/20545+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/conferencias-internacionais-sobre-o-meio-ambiente/estocolmo/
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-nacional-de-desenvolvimento-pnd
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impulsionaria o ciclo destrutivo. Para levar as percepções à prática, seria necessário

repensar a maneira como os Estados exploravam recursos energéticos de modo que

limites preestabelecidos fossem respeitados.

Segundo Sachs (1986), para seguir esta forma de desenvolvimento, é

necessário: satisfazer as necessidades básicas da população; ser solidário com as

gerações vindouras; participação da população; preservar meio ambiente e recursos

naturais, haver um sistema social capaz de assegurar segurança social e emprego;

além de programas voltados a educação. Tal consciência ecológica, ainda que

incipiente, passou a ser veiculada por meios de comunicação, movimentos sociais e

organismos multilaterais, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de

novas fontes energéticas consideradas amigas do meio ambiente. Traçava-se uma

conjuntura favorável para o desenvolvimento e expansão do etanol como alternativa

aos combustíveis fósseis, que paulatinamente passaram a ser vistos como vilões do

meio ambiente.

Com o avanço dos estudos sobre etanol, chegou-se à conclusão de que o

etanol brasileiro, oriundo da cana-de-açúcar apresentava grande eficiência,

destacando-se dos demais produzidos ao redor do mundo. A título de exemplo,

quando comparado com o etanol obtido a partir do trigo e da beterraba europeus,

apresenta superioridade de eficiência em 4,5 vezes. A diferença é ainda maior se a

referência for o etanol oriundo do milho, como no caso dos Estados Unidos: o

produto brasileiro se mostra 7 vezes mais eficiente (SAFATLE, 2011). Além disso,

aos custos de produção do biocombustíveis eram significativamente mais baixos do

que aqueles vistos com os combustíveis fósseis apresentando uma redução de

cerca de 70%12.

Como resultado das pesquisas desenvolvidas pelo ProÁlcool, surgiu em

1978, o primeiro carro movido a álcool brasileiro: Fiat 147, consumindo

exclusivamente etanol hidratado. A economia frente à gasolina atraiu milhares de

consumidores pelo país. Sobre isso, tem-se que “(...) a aceitação pelos usuários foi

estimulada pela garantia de uma relação de preços álcool/gasolina nitidamente

favorável ao primeiro e por uma significativa redução dos impostos sobre carros a

álcool” (HÉMERY; DEBEIR; DELÉAGE, 1986). Entre os anos 1980 e 1986, as

12 De acordo com dados disponíveis em:
<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/etanol3_000g7gq2cz702wx5ok0wtedt3xdrmftk.p
df>. Acesso em 05 de novembro de 2021.

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/etanol3_000g7gq2cz702wx5ok0wtedt3xdrmftk.pdf
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/etanol3_000g7gq2cz702wx5ok0wtedt3xdrmftk.pdf
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vendas no setor do setor automobilístico doméstico foram de 283 mil veículos ao

ano, para 699 mil13. Ainda neste mesmo ano, o governo inaugurou a primeira

destilaria exclusiva de etanol; e no seguinte, as cinco primeiras bombas de etanol

em postos na cidade de São Paulo (SAFATLE, 2011).

Resultados promissores no campo do etanol na busca por soluções para

reduzir a dependência dos combustíveis fósseis marcaram o ProÁlcool. No período

de 1975 a 1980, a produção alcooleira foi de 600 milhões por ano para 3,4 bilhões

ao ano. Apesar dos números animadores, a ocorrência de um segundo choque do

petróleo em 197914 impactou negativamente a condução do programa. A posterior

guerra entre Irã e Iraque nos anos 80 elevou os preços do petróleo, - que ainda

figurava como principal fonte energética brasileiro - bem como fez urgir a

necessidade de importação do recurso. Com a triplicação do preço do barril, o

governo ainda tentou acelerar a expansão do programa para reduzir a dependência

do petróleo. Para isso, foram criados órgãos como o Conselho Nacional do Álcool

(CNAL) e a Comissão Executiva Nacional do Álcool (CENAL).

Neste contexto, com os preços do petróleo altos e o ProÁlcool sendo capaz

de aliviar a crise apenas parcialmente; a solução que restou ao país foi recorrer aos

empréstimos de bancos internacionais. Assim sendo, a ajuda do FMI (Fundo

Monetário Internacional) impôs ao Brasil um novo ritmo para o pagamento da dívida

externa. Desta maneira, o país não pôde dar continuidade nos projetos voltados ao

desenvolvimento e à ampliação de poder como estava sendo feito até então. Uma

das condicionalidades do FMI foi, portanto, retirar o ProÁlcool da posição

privilegiada dos investimentos do Estado (HAGE; MANDUCA; CANESIN, 2020). O

aumento da influência neoliberal posteriormente também repercutiu no setor

energético. Outro fato que se somou a esta situação foi a reestabilização dos preços

do petróleo em 1986, que desestimulou tanto produtores quanto consumidores em

relação ao etanol, com a redução de incentivos do governo e o aumento dos custos

de produção da cana de açúcar. Sobre isso, Kohlhepp (2010) afirmou:

14 O segundo choque do petróleo, em 1979, foi decorrente da Revolução Iraniana que impulsionou a
deposição da monarquia pró-Ocidente. O Irã passou a controlar seus preços e o instaurou-se um
clima de racionamento a nível mundial. Disponível em:
<https://www.cursosapientia.com.br/conteudo/noticias/40-anos-da-segunda-crise-do-petroleo>.
Acesso em 10 de novembro de 2021.

13 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Balanço nacional da cana-de-açúcar
e agroenergia. Brasília, DF, 2007. 140 p. Disponível em:
<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONTAG01_62_22122006154
840.html#:~:text=O%20Brasil%20%C3%A9%2C%20atualmente%2C%20o,maior%20exportador%20
mundial%20de%20a%C3%A7%C3%BAcar.> . Acesso em 05 de novembro de 2021.

https://www.cursosapientia.com.br/conteudo/noticias/40-anos-da-segunda-crise-do-petroleo
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(...) na segunda metade dos anos 1980, as subvenções para
a produção do etanol tiveram que ser drasticamente reduzidas em
razão da situação econômica do país e da inflação naquela época.
Quando, em 1986, os preços do petróleo caíram (a us$ 13- 14/barril),
o Programa ProÁlcool, que havia se tornado rentável pelo alto preço
do petróleo, acima de US $40/barril, não era mais economicamente
atrativo.

Frente a tais desafios, o ProÁlcool passou por desincentivação e estagnação,

culminando na crise de abastecimento em 1989 e subsequente crise nas usinas e

queda na venda de automóveis movidos a etanol hidratado. Além disso, a alta na

cotação do açúcar tirou o foco do combustível. A situação melhorou apenas anos

mais tarde, assunto que será tratado na seção seguinte.

3. DA CRISE AO FLEXFUEL
Os anos seguintes ao segundo choque do petróleo foram difíceis para o

projeto de desenvolvimento nacional pautado no etanol. Durante o governo Collor

(1990-1992), foi ecoado um discurso com distorções a respeito dos subsídios ao

etanol: alegou-se que o ProÁlcool estaria alimentando uma transferência de renda

para os usineiros, que ficavam cada vez mais ricos (HAGE; MANDUCA; CANESIN,

2020). A justificativa alimentou, portanto, a negligência do governo no que concerne

ao projeto. Desta maneira, a área energética não obteve grande atenção nesta

época. Posteriormente, no governo FHC, (1995-2003), mudanças também atingiram

o setor do petróleo, com o início do regime de concessão no âmbito da Petrobras.

Ainda neste contexto, em 1992 aconteceu a ECO-9215, no Rio de Janeiro.

Seguindo as ideias estabelecidas na Conferência de Estocolmo, permitiu que os

debates acerca da sustentabilidade e fontes energéticas limpas pudessem ser

expandidos. Na ocasião foram estabelecidas também as convenções sobre

biodiversidade e mudanças climáticas. Mais uma vez, a questão da produção e do

consumo pautados em combustíveis fósseis foi colocada em evidência como uma

prática a ser combatida. Nestes termos, fenômenos reprodutores da degradação

ambiental como a dívida externa e o aumento da pobreza no Sul Global foram

colocados como desafios a serem superados. Além disso, recomendou-se não

15 A Conferência também é conhecida como “Rio-92”.
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somente a proteção de recursos naturais, como também sua renovação para que o

desenvolvimento futuro fosse possível.

Na esfera internacional, a assinatura do Protocolo de Kyoto na Conferência

das Partes (COP3) ocorrida no Japão em 1997, estabeleceu marcos a serem

seguidos para combater as mudanças climáticas. Tais marcos, foram ao encontro

daquilo que já se pretendia com o ProÁlcool: desenvolver o etanol como

biocombustível, expandir seu uso ao máximo, conquistando uma autossuficiência no

setor energético e portanto, redução da dependência dos combustíveis fósseis,

altamente poluentes. No Artigo 2 do Protocolo que foi resultado de uma cooperação

internacional,  é possível ler:

A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o aumento do
uso de formas novas e renováveis de energia, de tecnologias de
seqüestro de dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente
seguras, que sejam avançadas e inovadoras16

Os anos de 2003 a 2008, compreendidos dentro de dois mandatos do

governo Lula, são concernentes a um novo momento de protagonismo do etanol.

Sobre isso, foram anos em que buscou-se a industrialização por efeito: a geração de

um efeito cascata de empregos e crescimento econômico por meio da utilização do

etanol e a construção da imagem do país como exportador relevante no Sistema

Internacional. O lançamento no Brasil do primeiro carro movido a álcool e gasolina

em 14 de março de 2003, marcou o início de uma nova era para o biocombustível. O

motor flex - tecnologia importada dos Estados Unidos - permitia tanto um

combustível quanto outro, além da mistura de ambos em qualquer proporção.

A novidade do “flexfuel” gerou aumento da produção de etanol para

acompanhar a demanda, trazendo resultados otimistas. Neste sentido, o governo

Lula, na busca por maior pragmatismo, deu enfoque ao setor energético como

solução para problemas econômicos nacionais (HAGE; MANDUCA; CANESIN,

2020). Desta forma, para impulsionar a reindustrialização do país, - no lugar do

fenômeno da desindustrialização - o ProÁlcool foi resgatado e rearticulado política,

social, ambiental e economicamente; como será tratado na seção seguinte.

16Protocolo de Kyoto, Artigo 2, iv. Disponível em: <
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/protocoloquioto.pdf>. Acesso
em 05 de novembro de 2021.

https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/08/protocoloquioto.pdf
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4. DO GOVERNO LULA A PROJEÇÃO INTERNACIONAL
Os primeiros anos do século XXI, assistiram à emergência da China como

uma importante potência capaz de influenciar o jogo de poder internacional. A nova

posição foi garantida pelo crescimento acelerado pautado na industrialização do

país, além da alta na demanda por metais a nível mundial. Em 2001, o país passou

a integrar a Organização Mundial do Comércio, reiterando a ambição nacional de

inserir-se no comércio mundial. Este período que ficou conhecido como “boom das

commodities”, referindo-se a nova tendência de aumento dos preços relativos das

commodities (SERRANO, 2013).

Neste mesmo contexto, o Brasil também passou a figurar na Agenda global

com a produção do etanol em larga escala. Notava-se, desta maneira, um esforço

nacional voltado à comoditização do etanol por meio de estratégias comerciais e a

defesa de sua utilização em fóruns multilaterais. Isso porque, além da alta dos

preços do açúcar que beneficiava o país, foi a partir deste período que Estados

consumidores do produto adotaram programas especificamente voltados para

beneficiar a utilização de biocombustíveis. A razão na época repousou, sobretudo,

na questão ambiental envolvendo a necessidade de reduzir gases poluentes

causadores do aquecimento global e de amenizar mudanças climáticas (HAGE;

MANDUCA; CANESIN, 2020).

Com o objetivo de alcançar a emancipação da política do Estado no Sistema

Internacional, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, optou pela construção de

coalizões com países emergentes sob uma postura política altiva e ativa17 baseada

no exercício da diplomacia presidencial18. Isto posto, englobava o compartilhamento

de experiências e técnicas pela cooperação e empréstimos do BNDES. Assim, a

energia materializada no etanol funcionou como um instrumento da Política Externa

que possibilitou o alcance de interesses nacionais. Buscava-se desta forma, a

diversificação das parcerias comerciais, pautas de exportação e políticas para poder

18 Segundo Sérgio Danese (1999) em “Diplomacia presidencial: história e crítica”, entende-se como
“diplomacia presidencial”, a situação na qual o presidente apresenta postura pessoal e ativa na
formulação e na execução da Política Externa; diferentemente da mera execução de funções
estabelecidas pela Constituição. Disponível em:
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-16102006-195630/publico/Dissertacao_Alessa
ndra_Falcao_Preto.pdf> . Acesso em 08 de dezembro de 2021.

17 “Política altiva e ativa”, refere-se ao conceito elaborado por Celso Amorim no que concerne à
postura adotada pela Política Externa Brasileira adotada no período do governo Lula.
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fazer frente aos constrangimentos que a relação tradicional Norte-Sul costumava

impor (SILVA, 2012).

Tencionava-se, portanto, alcançar uma inserção sem reproduzir estratégias

do Norte, mas sim transformando o Sistema Internacional tendo como ponto de

partida o hemisfério Sul. Assim, se no hemisfério Norte a proeminência nos âmbitos

político e econômico havia repousado no petróleo; no Sul, estaria no etanol. Sobre

isso, evitar o desenvolvimento mimético seria uma alternativa correta, no ponto de

vista de Sachs (1986), uma vez que:

“A tentativa de reproduzir o caminho histórico dos países
industrializados acarreta custos sociais e ambientais excessivamente
elevados. Embora evitando xenofobismos, salienta como efeitos
nocivos da imitação apressada: o aprofundamento da desigualdade
social, a dependência cultural e os danos ambientais - decorrentes
de transferências não seletivas de tecnologias concebidas em outros
contextos - como males estruturais de onde outros se desdobram.”

Além disso, o governo Lula agiu de modo a fortalecer o planejamento central

do país, que se encontrava enfraquecido em decorrência de governos anteriores e

da adoção de normas previstas pelo Consenso de Washington19 (HAGE;

MANDUCA; CANESIN, 2020). Neste sentido, a modalidade de cooperação entre

países pertencentes ao Sul Global, representava a possibilidade de equilibrar as

desigualdades do Sistema Internacional, abarcando temas de interesse e benefício

mútuos para problemas compartilhados em realidades semelhantes histórica e

contemporaneamente (RODRIGUES, 2010). No âmbito interno, buscava-se a

eliminação dos gargalos enfrentados nos processos de crescimento e

desenvolvimento econômico, com o Estado conduzindo investimentos em

infraestrutura.

No âmbito internacional, a estratégia política adotada pelo governo Lula, sob

coordenação do Ministro Celso Amorim, tinha como objetivo uma maior e mais

influente participação no mundo globalizado. A postura, no entanto, não implicava

renunciar o controle sobre o etanol nacional; ao contrário, o país estruturou o plano

político de forma a apresentar seu produto, - enquanto instrumento político - como

não apenas conveniente, mas sim, necessário à reprodução capitalista internacional.

Desta forma, tem-se que o plano de inserção do país por meio das ações de

19 Conjunto de medidas econômicas neoliberais de 1989, reunidas em espécie de manual para
solução da crise.
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cooperação Sul-Sul pautadas no papel do etanol, era dotado de caráter autonomista

e buscava dupla vantagem: no plano doméstico buscava superar desequilíbrios,

enquanto no externo, objetivava aprojeção no contexto internacional utilizando-se da

aproximação aos países com afinidades estabelecidas pela estratégia de

cooperação Sul-Sul (SOARES DE LIMA, 2005).

As expectativas de um reconhecimento do papel significativo do Brasil

regional e globalmente por parte das grandes potências do Sistema eram ponto

pacífico neste período. Fosse por suas “dimensões continentais, suas riquezas

naturais ou sua ‘liderança natural’ entre os vizinhos” (SOUZA, 2002). Sobre isso,

Kohlhepp (2010), afirmou:

O potencial do biocombustível no Brasil fortifica a sua posição
como potência regional com influência global e garante a sua
pretensão de líder político na América Latina. os mais recentes
desenvolvimentos no setor de biocombustíveis mostram que o Brasil
passa por um processo abrangente de transformação, conduzindo
não somente a enormes consequências econômicas, mas também
na política interna levando a mudanças sociais, socioculturais e
ecológicas

Somado a isso, com o passar do tempo, o estabelecimento de barreiras

tarifárias e não tarifárias acabaram por restringir a entrada do etanol brasileiro no

mercado europeu. Obstáculos como critérios rígidos relativos à sustentabilidade e o

protecionismo europeu (SOUSA; KUTAS; PHILLIPS, 2020), fizeram com que fosse

necessário criar novas alternativas à tradicional relação comercial entre Brasil e

União Europeia (esta que figurou por anos como um dos principais destinos das

exportações brasileiras).

Neste sentido, a criação do Fórum de Diálogo IBAS em 6 de junho de 2003,

refletiu e intensificou os interesses de cooperação. A articulação trilateral entre três

países do Sul Global - Índia, Brasil e África do Sul - se pautou nas afinidades

existentes, bem como a necessidade mútua de maior visibilidade e influência no

Sistema Internacional. Sendo assim, sobre o tema, Visentini (2015) pontua:

O Terceiro Mundo abarcava nações muito distintas, mas que
possuíam em comum o fato de haverem constituído a periferia
colonial ou semicolonial. Além de elementos objetivos como
população jovem e em expansão e abundantes recursos naturais,
seu limitado nível de desenvolvimento apontava para potencial
expansão econômica e a articulação de organizações políticas como
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o Movimento dos Países Não Alinhados. Havia a busca do
desenvolvimento, a ideologia anticolonialista e neutralista, além da
rejeição à adesão a blocos militares e à política de grande potência.

A intenção dos emergentes de inserção como “ditadores das regras do jogo

internacional”, buscava romper com os exemplos históricos de países ocupados pelo

imperialismo que tiveram de se contentar com o uso de matrizes biológicas de

menor eficiência para uso próprio e abastecimento dos países desenvolvidos pela

ausência de expertise e capacidade tecnológica (HÉMERY, 2007). Neste mesmo

contexto, em 2004, foi criada a Empresa de Pesquisa Energética (EPE)20. A

instituição do governo deveria realizar estudos para subsidiar o planejamento do

setor energético no que se refere a eletricidade, gás natural, petróleo e

biocombustíveis.

Desta maneira, é possível estabelecer algumas similaridades que explicariam

a parceria entre os três países considerados “potências regionais”: passado colonial

de exploração pautada em recursos naturais, grandes populações, condições

climáticas, Estados pertencentes ao Sul Global, com caráter de potências

emergentes e com objetivos de política regional comparáveis (SANTOS, 2021).

Sobre isso, Maria Regina Soares de Lima (2005), pontuou:
A África do Sul, o Brasil e a Índia são considerados países

intermediários. Ainda que não exista acordo entre os especialistas
com relação à definição precisa do conceito, este geralmente inclui
pelo menos um dos três fatores: capacidades materiais, uma medida
de autopercepção e o reconhecimento dos outros Estados, em
especial das grandes potências. Estes três países têm uma
característica comum, são “potências regionais” e tal condição lhes
assegura uma relevância internacional adicional.

Na visão geopolítica, tais Estados precisariam não somente possuir seus

recursos energéticos, como também exercer controle sobre eles. Outro elemento

decisivo foi o clima extremamente favorável ao cultivo da cana de açúcar verificado

no Brasil, Índia e países africanos. A planta que necessita de grande incidência solar

e altas temperaturas para seu desenvolvimento, se adequa às condições climáticas

dos países em questão, garantindo sua posição estratégica (BARROS, 2010). Surge

desta lista, portanto, o fato de que os Índia, Brasil e África do Sul figuram entre os

20 Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/quem-somos>. Acesso em 02 de janeiro de 2022.

https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/quem-somos
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principais países ́produtores de cana-de-açúcar do mundo, como demonstrado na

tabela a seguir:

Tabela 1. Principais países produtores de cana-de-açúcar em 2007.

Fonte: FAO, 2009.

Além de seguirem a mesma linha de política externa, voltada para a

autonomia política e o desenvolvimento econômico; Índia, Brasil e África do Sul

compartilham da mesma categorização de países: foram considerados como

system-affecting states (KEOHANE, 1969) que valorizando a atuação no âmbito das

organizações e fóruns multilaterais e exercendo certo tipo de poder, são capazes de

influenciar os resultados internacionais. Foram considerados também, “grandes

mercados emergentes”21, países de grande porte localizados na periferia do Sistema

e que adotaram e implementaram as medidas neoliberais previstas no Consenso de

Washington (SOARES DE LIMA, 2005). É importante destacar que apesar de

haverem dado seguimento aos termos contidos no Consenso, a manifestação

destes foi diferente em cada contexto. Sobre isso, Fabio Luis Barbosa dos Santos22

(2021), pontuou:
Já no final do século XX, a aceleração da abertura à entrada

de produtos, empresas, fluxos e operadores financeiros dos países

22 Professor do curso de Relações Internacionais na Universidade Federal de São Paulo, campus
Osasco (EPPEN).

21 Segundo definição do US Trade Representative.
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centrais, em um movimento que se confunde com a própria
globalização, esteve associado à difusão da agenda política
identificada com o neoliberalismo. Entretanto, a forma como o
neoliberalismo penetrou em cada país esteve condicionada por
múltiplas particularidades, dentre as quais é possível destacar, no
plano político, a emergência do Partido dos Trabalhadores no
contexto de transição democrática no Brasil; o fim do apartheid e o
novo papel do African National Congress (ANC) na África do Sul; a
corrosão do prestígio do Indian National Congress (INC), que
comandava o país desde a independência, e o ressurgimento da
política comunal.

Neste mesmo clima de alianças entre países emergentes, houve a criação do

bloco dos “BRIC” - Brasil, Rússia, Índia e China - em junho de 2006. Posteriormente,

“BRICS”, diante da agregação da África do Sul, em 2011. A ideia por trás do grupo

já vinha sendo gestada desde 2001, quando o conceito foi formulado pelo

economista-chefe do Goldman Sachs, Jim O’Neill A categorização dos países se

deu por conta do potencial de investimento que os países demonstravam e a

expectativa de que ocupassem a posição de grandes potências econômicas até o

ano de 2050. Nestes termos, até então, o conceito possuía um caráter analítico;

sendo operacionalizado em acordo internacional apenas em 2006; fato que permitiu

uma real articulação entre os Estados organizados em um mecanismo em comum.

Desta maneira, a escolha realizada pela política externa durante o governo Lula de

aproximação com o continente africano por meio da África do Sul, foi altamente

estratégica. Isso porque, o país ocupava a posição de segunda maior economia do

continente, atrás apenas da Nigéria (VISENTINI, 2011).

Assim sendo, o bloco serviu ao longo dos anos como lócus de acordos de

cooperação em múltiplos setores, como: inovação, saúde, educação, ciência e

tecnologia, promoção comercial e energia23. Desta forma, abria-se mais um espaço

para que Índia, Brasil e África do Sul mantivessem contato, coordenando estratégias

de cooperação energética, como no campo do etanol, por exemplo. Sobre isso, a

próxima seção tratará sobre a modalidade de cooperação Sul-Sul e suas

características, que assim como a criação dos BRICS, colaborou para o

desenvolvimento de uma política com caráter autonomista e desenvolvimentista.

5. DA DESIGUALDADE DAS RELAÇÕES A COOPERAÇÃO SUL-SUL
23 De acordo com dados sobre a cooperação entre os BRICS divulgados pelo IPEA. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/forumbrics/pt-BR/conheca-os-brics.html+&cd=12&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>.
Acesso em 08 de janeiro de 2022.

https://www.ipea.gov.br/forumbrics/pt-BR/conheca-os-brics.html+&cd=12&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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O aprofundamento da globalização e da economia capitalista ao longo dos

anos implicou na conformação de uma estrutura cada vez mais desigual, seja no

plano econômico, social ou político. Com a industrialização avançando nos países

do Norte Global, os países do Sul figuravam como meros exportadores de recursos

energéticos, sendo paulatinamente mais explorados e “jogados para fora” do

Sistema Internacional. Não foi à toa, portanto, que surgiu a ideia de dividir-se o

mundo de acordo com a existência de “países centrais” e “países periféricos”. A

reprodução de uma lógica que permitia que ricos ficassem cada vez mais ricos e

pobres, cada vez mais pobres, impactou na construção de, inclusive, uma Divisão

Internacional do Trabalho (DIT).

Nestes termos, Wallerstein (1974), ao elaborar o que ficou conhecido como

“Teoria-Mundo”, destacou a relação estabelecida entre a utilização de recursos

naturais e sua exploração permitida pelo acesso a instrumentos tecnológicos - no

caso dos países industrializados - e a ascensão a posições de poder no jogo

internacional. Desta maneira, a DIT teria se constituído na medida em que países

centrais, seriam responsáveis por tarefas com necessidade de maior qualificação e

portanto, maior valor agregado. Por outro lado, tarefas consideradas mais “simples”

se destinariam aos países periféricos, que seguiriam como objetos de exploração,

acumulando menos capital e permanecendo em posições desfavoráveis e sem

destaque no Sistema Internacional.

Assim seguiu-se a relação entre países do Norte e do Sul, mantendo

elementos advindos desde as épocas do colonialismo, relativos à exploração e

submissão que retroalimentam o capitalismo. É possível, então, notar que relações

“verticais”, ainda que em momentos tidos como de cooperação, costumam implicar

condicionalidades impostas pelo Norte em relação ao Sul, como no caso dos

empréstimos de bancos internacionais do Norte para países da América Latina

voltados ao pagamento da dívida externa dos anos 80. No caso de organizações

como o FMI, além da imposição de altos juros, também contaram com a imposição

de normas neoliberais por meio da adoção do Consenso de Washington no contexto

latino. Tais normas, elaboradas em contextos completamente distintos daqueles nas

quais foram aplicadas no Sul Global, empurravam países para uma espiral

decadente. Neste contexto, o fortalecimento de organismos multilaterais e da

articulação de países com similaridades entre si, se apresentava como uma possível

solução.
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A horizontalização das relações entre países, como no caso da cooperação

internacional na modalidade Sul-Sul24, representaria maior igualdade e

solidariedade, por meio da não-condicionalidade em relação à ajuda

fornecida/recebida. Cabe então entender que a utilização do conceito de

“cooperação Sul-Sul” se refere à definição estabelecida pela UNICEF, pela qual

trata-se de:

(...) um processo em que dois ou mais países em desenvolvimento
buscam atingir objetivos comuns ou individuais por meio do
intercâmbio de experiências, conhecimentos, habilidades e recursos.
Para tanto, esses países formam parcerias que podem envolver
governos, sociedade civil, universidades, empresas, bem como
outras instituições nacionais, regionais ou internacionais.

Neste sentido, a cooperação possui principalmente caráter técnico e não financeiro,

pelo qual as alianças envolvem a transferência de know-how25 entre os envolvidos,

além da difusão de políticas públicas nos setores escolhidos. Essa modalidade de

cooperação seria marcada, portanto, pela maior participação, maior adaptabilidade,

horizontalidade não impositiva e baixa tecnologia nas políticas públicas difundidas.26

A escolha do etanol como elemento da cooperação entre Índia, Brasil e África

do Sul, reflete um cálculo político de utilização das vantagens comparativas27

existentes nesses países. Nestes termos, para alcançar fins de política externa,

utilizaram-se da cana-de-açúcar como matéria prima mais adequada às suas

condições climáticas (SOUSA; KUTAS; PHILLIPS, 2020). É possível, portanto,

verificar o impacto diretamente proporcional das decisões tomadas no âmbito

político sobre a forma como são tratadas as questões energéticas (HAGE;

MANDUCA; CANESIN, 2020). Ainda sobre o tema, o papel da ascensão do

nacionalismo também foi fundamental para levantar a bandeira do etanol brasileiro.

27 É possível explicar o conceito de “vantagens comparativas” do economista David Ricardo
utilizando-se do conceito de “custo de oportunidade”, na medida em que sugere importar aqueles
produtos que custam mais caro para que o país produza e exportar os de menor custo de produção.

26 Segundo definição de Luara Lopes, Coordenadora de Pesquisa da Articulação Sul. Disponível em:
<https://policydiffusion.com/wp-content/uploads/2020/07/ebook-policy-diffusion-development-cooperati
on.pdf>. Acesso em 28 de dezembro de 2021.

25 Expressão do inglês para “saber como fazer”. Diz respeito ao conjunto de conhecimentos técnicos e
práticos necessários para a execução de certa atividade.

24 Definição do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para “Cooperação Sul-Sul”,
disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/cooperacao-sul-sul#:~:text=A%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Sul
%2DSul%20%C3%A9,%2C%20conhecimentos%2C%20habilidades%20e%20recursos.> Acesso em
02 de janeiro de 2022.

https://policydiffusion.com/wp-content/uploads/2020/07/ebook-policy-diffusion-development-cooperation.pdf
https://policydiffusion.com/wp-content/uploads/2020/07/ebook-policy-diffusion-development-cooperation.pdf
https://www.unicef.org/brazil/cooperacao-sul-sul#:~:text=A%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Sul%2DSul%20%C3%A9,%2C%20conhecimentos%2C%20habilidades%20e%20recursos
https://www.unicef.org/brazil/cooperacao-sul-sul#:~:text=A%20Coopera%C3%A7%C3%A3o%20Sul%2DSul%20%C3%A9,%2C%20conhecimentos%2C%20habilidades%20e%20recursos
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Dado isso, destaca-se a influência dos eventos ocorridos na esfera internacional

sobre a formulação e o ritmo de condução das políticas domésticas,

impulsionando-as ou restringindo-as.

Somado a isso, tem-se que os momentos nos quais houve a promoção

comercial do etanol associada a uma articulação política do combustível, referem-se

a conjunturas favoráveis à aceitação e implementação da ideia no âmbito doméstico

e internacional. Estes momentos propícios à ascensão de determinados temas na

Agenda governamental, são as chamadas “janelas de oportunidades”. Segundo a

teoria dos Múltiplos Fluxos criada pelo cientista político John Kingdon em 2003, as

janelas de oportunidades se abrem quando há convergência - no momento chamado

de “acoplamento” - de três diferentes fluxos: o dos problemas, o das soluções e o da

política. Desta maneira, numa conjuntura na qual um problema é reconhecido, há

solução disponível e as condições políticas são favoráveis; a atuação de um

empreendedor de políticas é capaz de unir os fluxos, lançando no momento de

maior possibilidade de aceitação e implementação, a política formulada por seu

grupo de interesse.

Assim sendo, aplicando o conceito ao presente objeto de estudo, a

articulação política do etanol para cooperação Sul-Sul, é possível perceber: a

percepção do problema relativo à dependência do petróleo e a necessidade de

assegurar o acesso a novas fontes energéticas renováveis. A ocorrência de eventos

focalizadores28 (KINGDON, 2003) como os dois choques do petróleo contribuíram

para que se destinasse maior atenção à questão energética e a vulnerabilidade dos

combustíveis fósseis. No fluxo das soluções, a existência de vantagens

comparativas no setor da cana-de-açúcar, - e por conseguinte, do etanol - fez com

que a ideia de recorrer a este produto se tornasse uma alternativa promissora. Por

fim, o clima político interno de presidentes interessados (atuando como

empreendedores de políticas pela diplomacia presidencial) em promover o produto

com base em um projeto governamental, associado a eventos externos como a

ascensão do debate sobre ecodesenvolvimento e as crises do petróleo, possibilitou

a criação de um ambiente favorável para a articulação política sobre o etanol.

28 Entende-se por “eventos focalizadores”, acontecimentos que de maneira repentina passam a ser
encarados como potencialmente danosos, seja no presente quanto no futuro. Disponível em:
<https://www.jstor.org/stable/4007601#:~:text=A%20focusing%20event%20is%20an,policy%20makers
%20and%20the%20public> . Acesso em 09 de janeiro de 2022.
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Apesar das similaridades apresentadas nos dois períodos de maior promoção

comercial do etanol: em 1975 com a criação do ProÁlcool e em 2003 com a releitura

do programa e sua articulação em projetos de cooperação internacional; tratam-se

de conjunturas distintas. Se em 1975, o debate sobre o meio ambiente ainda era

incipiente; a partir de 2003 fóruns multilaterais passaram a ser fortalecidos. Além

disso, a atuação do presidente por meio do uso da diplomacia presidencial arraigada

a um projeto político de maior visibilidade internacional, influenciou neste segundo

momento de mobilização do etanol. Destaca-se também o papel do aprendizado

político obtido, que foi capaz de facilitar o agendamento da política em torno do

biocombustível. Nestes termos, o Brasil passou ao longo dos anos, a exercer um

papel central no âmbito da cooperação Sul-Sul: saindo de uma posição de apenas

recebedor de cooperação para um “prestador de assistência técnica para governos

do Sul” (OLIVEIRA, 2020). Apesar das intenções do projeto político em torno do

etanol, obstáculos se interpuseram no caminho do passado e do futuro, pontos que

serão tratados na próxima seção.

6. DOS DESAFIOS
Embora o etanol na categoria de biocombustível possa trazer ganhos

significativos no âmbito do meio ambiente, uma vez que, se utilizado em misturas

intermediárias e elevadas acima de 10%, é capaz de reduzir as emissões de

monóxido de carbono (CO) e dos óxidos de nitrogênio (NOx) (SOUSA; KUTAS;

PHILLIPS, 2020) e melhorar a qualidade do ar; muitos foram os desafios políticos

encontrados na jornada que se iniciou em 1975. Um dos impasses encontrados foi

que por se tratar de um biocombustível, o etanol normalmente demanda a

formulação e implementação de políticas públicas específicas que determinem

misturas obrigatórias em outros combustíveis fósseis ou no biodiesel para que o

consumo seja promovido. Neste sentido, tais políticas para serem aprovadas e

levadas adiante, também dependem de uma janela de oportunidade altamente

influenciada pelo fluxo político do contexto vigente.

Desta forma, tem-se que a articulação do etanol como um instrumento de

política externa, principalmente na modalidade de cooperação Sul-Sul, encontra-se

vinculada ao projeto político do governo vigente. Assim sendo, é possível verificar

oscilações na maneira como o tema do etanol foi conduzido durante o período
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estudado entre 1975 e 2008: vezes figurando no topo da Agenda do país, vezes fora

do ranking de prioridades governamentais. Além disso, uma crítica que ganhou

vazão no âmbito da ONU foi a de que a produção em larga escala da cana de

açúcar com vistas a produção de etanol, trazia consequências negativas para a

produção de alimentos nos países em desenvolvimento (PED). No entanto,

comprovou-se que os índices de fome estariam associados a falta de acesso aos

alimentos - seja por falta de recursos financeiros ou conflitos armados - e que a

produção de cana de açúcar ocupava uma parte ínfima da área agricultável e que

portanto, não comprometia a segurança alimentar (SOUSA; KUTAS; PHILLIPS,

2020).

Outro fator a ser considerado é o alto grau de protecionismo europeu, que

conta com uma lista de Estados com acesso preferencial ao mercado. Desta

maneira, o Brasil não estando presente dentre esses beneficiários, ao exportar

etanol sofre com uma elevada taxação. Ainda neste contexto europeu, os critérios e

a comprovação de atendimento - como imagens via satélite, de alto custo - cada vez

mais rigorosos desde 2009 no âmbito da sustentabilidade, dificultam também a

competitividade do etanol brasileiro. Isso porque a grande economia ilustrada pela

maior efetividade e menor custo no uso do etanol oriundo da cana de açúcar

brasileira colocou em xeque o etanol de beterraba e o de trigo europeus (SAFATLE,

2011). Destarte, a UE passou a não figurar mais como um mercado expressivo para

as exportações de etanol, como pode ser visto no gráfico a seguir:

Países de destino das exportações brasileiras de etanol.



23

Fonte: Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC), Bradesco - 2015.

Em relação à promoção comercial do etanol, principalmente em torno da

atuação do Brasil no âmbito da cooperação Sul-Sul, aponta-se para a possível

existência de um sub imperialismo (SILVA, 2010). Nestes termos, o Brasil assumiria

uma posição de líder regional, o que para alguns estudiosos é apontado como uma

vantagem e por outros, um problema. Esta última corrente de pensamento defende

que a proeminência do Brasil frente aos vizinhos e outros parceiros do Sul Global,

reproduziria a lógica de desigualdade vista entre Norte-Sul. No entanto, a avaliação

de projetos de cooperação Sul-Sul e neste caso, da cooperação envolvendo o

etanol, ilustra a horizontalidade do acordo que traz benefícios para os países

envolvidos na medida de sua necessidade. Se o Brasil constroi uma boa imagem

internacional, fortalece relações comerciais com países semelhantes e dribla

impasses políticos por meio da cooperação, o mesmo acontece com Índia e África

do Sul.

Por fim, aponta-se para uma dificuldade em se pautar em apenas uma fonte

energética renovável na empreitada para substituir combustíveis fósseis. Assim

sendo, o etanol sozinho muito provavelmente não figuraria em um curto prazo como

solução exclusiva para a descarbonização desejada no âmbito do meio ambiente



24

(SOUSA; KUTAS; PHILLIPS, 2020). Em verdade, a dependência de uma única fonte

energética já demonstrou ser ao longo da história, um grande problema.

7. CONCLUSÕES
O etanol brasileiro, de grande efetividade energética, se apresentou como

uma importante ferramenta da política externa do país. A justificativa para a escolha

deste produto repousa em explicações provenientes de diversas esferas,

envolvendo o meio ambiente, a economia, a sociedade, mas sobretudo, a política. O

fluxo político demonstrou ter influenciado grandemente na condução do projeto tanto

em sua fase inicial quanto em sua releitura. Além disso, é possível perceber a

relevância deste aspecto inclusive na descontinuidade do tratamento da questão do

etanol como biocombustível em determinados governos. Desta maneira, a postura e

as prioridades estabelecidas pelos presidentes e suas equipes no período de tempo

analisado (1975-2008) impactaram ora positivamente, ora negativamente sobre o

objeto de estudo.

Somado a isso, a opção do biocombustível em questão se deu também,

devido às expectativas quanto à expansão do setor do transporte, grande

consumidor de combustível e por conseguinte, um vilão quando o assunto é a

emissão de gases do efeito estufa. No caso dos países tratados, Índia, Brasil e

África do Sul, na categoria de países em desenvolvimento (PED), procurou-se obter

geração e diversificação de renda nas áreas rurais, além do aumento da segurança

energética na qualidade de produtores de energia.

A formulação e implementação de um programa em torno do recém criado

biocombustível em 1975, o Proálcool, deu o fôlego inicial para a articulação política.

Nestes termos, a conjuntura da época influenciou de maneira favorável a inserção

do debate sobre o produto brasileiro. A começar pela crise do petróleo, que

escancarou a vulnerabilidade de depender de uma única fonte energética e

despertou uma preocupação em relação à possível finitude do combustível que

figurava como peça fundamental para a cadeia de produção global. A partir deste

ponto, levantaram-se questões referentes à necessidade de um planejamento

governamental estratégico para que os Estados contassem com segurança

energética capaz de não colocá-los na posição de reféns das variações ocorridas no

setor dos combustíveis.
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No campo ambiental, viu-se que o crescente debate sobre as consequências

negativas da urbanização, do uso desenfreado de recursos naturais e a

industrialização, suscitou a urgência de se pensar em alternativas energéticas

renováveis. Deste modo, estudos sobre o desenvolvimento de biocombustíveis

foram encorajados, com vistas à descarbonização e o combate às mudanças

climáticas. Neste sentido, verificou-se também o florescimento do conceito do

“ecodesenvolvimento” que ao longo dos anos passou a ser o que se conhece hoje

como “desenvolvimento sustentável”. Visando a conscientização sobre os danos

ocasionados ao meio ambiente, um comprometimento dos países na redução da

emissão de gases do efeito estufa e a adoção de combustíveis limpos, foram

realizadas diversas conferências internacionais sobre o tema durante o período

compreendido entre 1975 e 2008.

Assim, com um contexto favorável e a intenção no âmbito doméstico de se

alavancar um processo de desenvolvimento econômico e industrialização de caráter

mais autônomo em relação aos outros países e aos combustíveis fósseis, o etanol

brasileiro foi ganhando espaço nas exportações brasileiras. Com a criação do Fiat

147, movido exclusivamente a etanol, houve expansão na produção do

biocombustível. Apesar disso, a troca presidencial e os avanços da onda neoliberal e

a preocupação com o pagamento da dívida externa, afastaram o ProÁlcool e as

pesquisas sobre combustíveis renováveis da lista de prioridades governamentais.

A situação do etanol voltou a mudar no início dos anos 2000, com a alta dos

preços das commodities e a ascensão dos países emergentes na cena internacional

e a criação do motor flex. Em uma abertura de uma nova janela de oportunidade, o

governo Lula por meio da diplomacia presidencial, relançou o ProÁlcool, desta vez

mais arraigado ao projeto político de diversificação de relações e pautas comerciais,

além de uma política externa altiva e ativa. Nos anos abarcados pelos dois

mandatos presidenciais, a postura brasileira se manteve no sentido de projetar uma

boa imagem internacionalmente, cada vez mais próxima dos países do Sul Global

de modo a driblar os constrangimentos da tradicional relação Norte-Sul. Neste

segundo momento do programa em torno do etanol, foi possível verificar uma

atuação multilateral mais intensificada, com um espaço de debate maior. Além disso,

uma pauta de Agenda global mais diversificada, com a entrada de temas

contemporâneos e a articulação de movimentos sociais pelo meio ambiente, no caso

do setor energético.
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Neste contexto, a cooperação internacional entre países do Sul Global,

representou uma forma pela qual os objetivos de política externa pudessem ser

atingidos sem que a soberania estatal fosse impactada negativamente. Sendo

assim, a cooperação entre Índia, Brasil e África do Sul permitiu maiores chances de

ganhos mútuos por meio do compartilhamento de técnicas e a atuação coordenada

dos Estados em fóruns multilaterais por objetivos em comum. Nisso, tem-se que as

semelhanças nas metas dos governos se dão em decorrência das condições

históricas, econômicas, políticas, sociais e climáticas similares verificadas nos

países.

Por conta da grande influência dos eventos externos e do fluxo político

doméstico na produção de políticas públicas que incentivem o consumo e

estabeleçam leis para misturas obrigatórias envolvendo o etanol, o desenvolvimento

de ações no âmbito da cooperação Sul-Sul no setor do etanol encontra-se

intimamente ligado às gestões governamentais vigentes. Essa variação constante

acaba por afetar a condução dos projetos dos biocombustíveis, assim como o

estabelecimento de regras protecionistas e barreiras tarifárias por parte dos países

concorrentes. Os desafios enfrentados pela cooperação entre os países são

grandes; mas os resultados positivos obtidos outrora, a crescente demanda

energética mundial e o avanço de estudos na área desde 2008, podem conduzir a

novos momentos de glória envolvendo o biocombustível em uma relação mais

igualitária com países parceiros. Sobre isso, Hémery (2007), pontuou que “todas

essas distorções não anulam a importância estratégica do plano do álcool, sem

dúvida o mais bem sucedido programa de alternativas energéticas renováveis,

concebido, no mundo, como resposta à crise do petróleo”. A chave e talvez o maior

desafio, seria, portanto, manter o assunto na Agenda de forma constante, livre de

possíveis abandonos políticos.
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