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1. Introdução  

Alcançar um futuro de energia sustentável é o grande desafio do século XXI (FAPEST, 

p. 7, 2017). Dado o nível das tecnologias vigentes, os padrões atuais de disponibilidade 

energética e as altas demandas por consumo, fica claro o motivo do setor energético ser a fonte 

de 75% das emissões de gases do efeito estudo. Por isso, hoje, ele está no cerne da crise 

climática em andamento (IEA, p. 13, 2021b).  

Acentuando esse contexto, o ano de 2020 – ápice da pandemia global de COVID-19 - 

gerou mais questionamentos sobre o futuro da energia no mundo. Na medida em que a demanda 

mundial caiu drasticamente, até o petróleo – principal commoditie energética – sofreu as 

consequências sendo levado à preços negativos. Conforme as economias foram reabertas, a 

recuperação foi rápida e no final do terceiro trimestre de 2020, a demanda na China voltou aos 

níveis pré-pandêmicos. Além disso, 50% do declínio foi recuperado na Europa e América do 

Norte ano mesmo período (MCKINSEY, p.2, 2021).  

Este cenário reafirma a relevância da participação do setor energético na economia e 

evidencia a força da tendência de alta do consumo e crescente demanda global. 

Consequentemente, ele ressalta a necessidade da aceleração nas reformas da matriz. Uma vez 

que nem um colapso da saúde mundial interferiu permanentemente nas trajetórias de demanda, 

torna-se imprescindível reverter o caráter nocivo desse setor para o planeta urgentemente 

(PORTAL SOLAR, 2021). 

Por outro lado, as diretrizes positivas que moldam a transição energética na próxima 

década também permanecem em vigor, resilientes à crise do COVID-19. Os recursos renováveis 

continuam a diminuir de custo, e as tecnologias alternativas de baterias, veículos elétricos, 

turbinas para geração eólica, biocombustíveis e hidrogênio verde ganham cada vez mais espaço.  

 Nesse contexto, é preciso notar o protagonismo mundial do Brasil na temática. Sua 

relevância está presente tanto em consumo global, como na sua face de produtor de petróleo, 

referência em biocombustíveis, hidrelétrica e detentor de um território permeado de 

possibilidades para geração de outras energias renováveis. Dessa forma, entender o futuro 

energético do Brasil em meio ao contexto de transição se justifica na significância de seus 
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desdobramentos.  

Em resumo, as mudanças climáticas já em curso passaram a exigir a reforma das 

estruturas produtivas dos Estados, os incentivando a operar juntamente ao novo regime de 

descarbonização da economia mundial. Desse modo, o setor energético foi direcionado para um 

novo momento de transição, caracterizando o início de uma reforma generalizada em direção a 

uma economia mundial carbono neutro.  

 Somando o avanço da crise climática às inovações tecnológicas, o resultado se converte 

na nova transição. Enquanto o tema central das discussões no início do século XXI era o 

esgotamento da oferta de petróleo, agora no ano de 2021, a maior inquietude do ramo é o pico da 

demanda pelos combustíveis fósseis e o início de seu declínio (YERGIN, p. 18, 2021). 

Igualmente, qual ou quais fontes vão substituí-los, dentro das matrizes renováveis disponíveis. 

O presente trabalho pretende responder a pergunta: qual impacto da nova transição 

energética no comércio exterior brasileiro? Para isso, serão privilegiadas três vias de estudo. A 

primeira reside no impacto sobre os fluxos de insumos e produtos relacionados aos 

combustíveis fósseis, uma vez que o mercado de óleo e gás é significativo nas pautas comerciais 

brasileiras. O segundo diz respeito aos possíveis efeitos sobre os preços das exportações de 

produtos manufaturados intensivos em energia. Por fim, as implicações nos fluxos de produtos 

relacionados à inovação para implantação e desenvolvimento de sistemas de energia renováveis. 
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2. Como funciona o setor energético no Brasil hoje? 

  Preliminarmente, a fim de entender as possibilidades para o Brasil dentro do contexto de 

transição energética, é fundamental compreender seu cenário atual. Nacionalmente, onde estão 

as principais vulnerabilidades e onde estão os maiores potenciais? Essa primeira sessão é 

dedicada a explorar este ambiente, para a seguir adentrar nas origens e nos rumos da mudança e, 

por fim, unir as duas perspectivas e pensar seus possíveis impactos diretamente na economia e 

no comércio.   

 O primeiro conceito a ser pormenorizado, portanto, é o de matriz energética. Este remete 

à todas as fontes disponíveis para abastecer os transportes, as indústrias, as residências e os 

espaços públicos dentro do território delimitado de um Estado. Isto é, ele compreende em todos 

os produtos e processos capazes de gerar eletricidade, movimento ou aquecimento para manter 

as atividades nestes setores funcionando. Assim, apesar de muitas vezes se confundir com a 

estrutura para geração elétrica de um país, a matriz energética é mais ampla e engloba a primeira.  

 Essa diferenciação se faz fundamental para o entendimento das atribuições de fontes 

renováveis na infraestrutura brasileira, pois os percentuais mudam significativamente quando 

comparadas a disponibilidade de energia geral e a do setor elétrico em particular. Isso acontece 

pelas características das tecnologias utilizadas e seu grau de avanço e aprimoramento. Por 

exemplo, o óleo e seus derivados podem ser adaptados para o abastecimento elétrico, 

transportes, aquecimento, assumindo suas diversas expressões de utilização; no entanto, a 

energia hidráulica não é tão flexível e tem seu uso maioritariamente restrito as hidrelétricas. 

Sendo assim, torna-se mais difícil substituir todas as faces de aplicação da primeira fonte em 

comparação com a última, de modo que a dependência do petróleo é significativamente maior. 

 Dito isso, hoje, as principais fontes energéticas no Brasil são, como ilustra o gráfico 1 a 

seguir, o petróleo, o gás natural, a energia hidráulica, o carvão mineral, a energia  eólica, o 

biodiesel e produtos da cana. Estes se destacam considerando sua oferta e consumo final seja nas 

suas formas primárias – como são providos pela natureza – ou nos subprodutos secundários - 

depois de passarem por algum processo de transformação e serão o foco deste trabalho. 
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Gráfico 1 - Consumo final por fonte 

 

Fonte: BEN 2021, elaboração própria 

 

 Apesar do maior percentual remeter ao petróleo e seus derivados, em comparação com a 

matriz energética mundial, o Brasil já se destaca pela ênfase das fontes renováveis, como ilustra 

o gráfico 2. Tal diferenciação se deve a três fatores principais. O primeiro é o baixo consumo de 

carvão; seguido pela alta relevância de biocombustíveis, com destaque para a cana-de-açúcar; e, 

por fim, o significativo potencial hídrico.  

Gráfico 2 - Proporção entre matrizes energéticas renováveis e não renováveis no Brasil e no Mundo em 2018 

 

Fonte: EPE 2021, elaboração própria 
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 Logo, faz-se necessário entender o cerne dessa diferenciação. Primeiramente, para 

entender o carvão mineral e seu uso como produto energético é preciso reconhecer que ele é o 

resultado da formação sedimentar entre carbono, hidrogênio, enxofre e outros resíduos ao longo 

de milhões de anos. A passagem do tempo, as mudanças de pressão e á exposição a janelas 

diversas de temperatura criaram naturalmente reservas desse elemento rochoso que pode ser 

queimado para geração de energia, enquanto libera CO², representando uma das fontes mais 

poluentes.  

 Em vista disso, a qualidade desse mineral depende da proporção dentre seus elementos de 

composição, de modo que nem todos tem a mesma eficiência energética ou grau de poluição, 

assumindo eventualmente um desempenho precário. É o caso do carvão brasileiro. Além disso, o 

país possui apenas 0,1% das reservas mundiais conhecidas. Atualmente, ainda há extração desse 

recurso, principalmente no Sul do país, mas a produção é escassa e visa predominantemente o 

uso doméstico para alimentação. 

 Em suma, a exploração dessa fonte nunca foi uma saída energética viável, tanto em 

termos de disponibilidade, como em aplicabilidade ou sustentabilidade (SOARES). Portanto, 

pensar a transição energética juntamente com o papel do carvão na matriz brasileira se resume na 

promoção de melhora no abastecimento residencial e na busca de combustíveis mais adequados 

e eficientes que possam cumprir esse papel.  

 A indústria canavieira, por outro lado, vem de uma longa história de sucessos no país, 

dentre os quais está sua contribuição para a energia advinda da biomassa. Este tipo de fonte 

renovável pode ser produto de diversas culturas, incluindo casca de arroz, cavaco de madeira, 

capim elefante e cana-de-açúcar – representando 78% na matriz brasileira atual. A partir disso, a 

biomassa se desenvolve entre duas aplicações principais: os biocombustíveis e a bioeletricidade 

(BORGES, 2017). Essa flexibilidade é um grande diferencial e já indica a relevância que o 

investimento nesse setor pode adquirir futuramente.  

 O destaque para os derivados da cana-de-açúcar datam do período colonial com a 

implantação dos primeiros engenhos. A partir desse momento, o setor ganhou relevância na 

pauta de exportações brasileiras de açúcar, passando por momentos de crescimento e outros de 

enfraquecimento. Contudo, foi nos anos 1970 que teve início uma nova fase de ascensão da 

agroindústria canavieira brasileira impulsionada pelo Proálcool – Programa Nacional do Álcool 
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(RODRIGUES, ROSS, p. 156-158, 2020).  

 A política uniu empresários de usinas e de destilarias, o Estado, o setor de máquinas e 

equipamentos do setor e a indústria automobilística em uma nova iniciativa cujo intuito final era 

explorar os derivados da cana. A efetividade do programa, no entanto, só ganhou consistência a 

partir de 1975, quando a crise do petróleo se instaurou no país e a iminência do 

desabastecimento ou do prejuízo na balança comercial evidenciou a necessidade de se pensar 

substitutos e diversificar a matriz brasileira (RODRIGUES, ROSS, p. 158, 2020).  

 Nesse ponto, houve uma intensificação da modernização no setor, caracterizada por uma 

política orientada para o fortalecimento da produção do etanol hidratado – composição 

alternativa a gasolina. Assim, somando o Proálcool ao histórico brasileiro da indústria 

canavieira, as condições favoráveis já estavam dadas para o desenvolvimento positivo e muito 

particular desse tipo de biocombustíveis no Brasil. 

 Em resumo, o papel da biomassa na matriz brasileira remete principalmente à sua 

aplicabilidade na indústria dos biocombustíveis, em função da integração planejada com esse 

setor. Em contrapartida, quando o assunto é bioeletricidade, os investimentos são escassos, não 

há incentivo ou projetos de modernização consistentes e um marco legal claro.  

 Segundo a avaliação do Sistema Interligado Nacional sobre o tópico, apenas 15% da 

energia gerada a partir de resíduos da cana-de-açúcar são aproveitados na rede nacional, embora 

a UNICA1 e a Cogen2 defendam que as centrais movidas a biomassa proveniente do setor 

poderiam gerar 1249 GWh adicionais no último semestre de 2021. Ademais, elas tem potencial 

para atingir uma constante crescente, chegando ao dobro em 2022 (UNICA, 2021). Ilustrando 

esses número, em 2020, a bioeletricidade produzida foi equivalente à energia gerada por três 

usinas hidrelétricas Belo Monte (MACHADO, 2021). 

 Portanto, a biomassa representa uma fonte renovável, mais contínua que a solar e a eólica 

e já possui grande infraestrutura para desenvolvimento no país. Além disso, possui certa 

flexibilidade e caráter adaptativo entre os setores de transporte e elétricos, despontando como 

uma possível substituta para funções dominadas pelo petróleo. Desse modo, fica evidente o 

descolamento entre a representatividade da biomassa e seu potencial efetivo. 

 Seguidamente, restringindo a avaliação da composição da matriz energética brasileira 

                                                             
1 União da Indústria da Cana-de-Açúcar  
2 Associação da Indústria de Cogeração de Energia 
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para sua face elétrica, a proporção das energias renováveis cresce consideravelmente, como 

ilustra o gráfico 3 a seguir. Tal percentual é pressionado pela intensa participação das 

hidrelétricas brasileiras. A preferência por estas fontes de energia reside na forte competitividade 

econômica e na abundância deste recurso energético a nível nacional.  

 O Brasil dispõe atualmente de um sistema gerador com capacidade instalada de mais de 

150 GW, frente a um potencial estimado em 172 GW. Aproximadamente 70% dessa capacidade 

ainda não aproveitado está localizada nas bacias hidrográficas Amazônica e Tocantins – 

conhecida como Bacia do Araguaia. Trata-se de uma tecnologia madura e confiável que, no 

contexto de maior preocupação com as emissões de gases de efeito estufa, apresenta a vantagem 

adicional de ser uma fonte renovável de geração (ANEEL, 2021).   

Gráfico 3 - Matriz energética brasileira 

 

Fonte: BEN 2021, elaboração própria 

 Contudo, uma ressalva deve ser feita. Dentre as fontes renováveis disponíveis, a energia 

hidráulica pode ser a mais controversa, principalmente quando o assunto são as hidrelétricas. 

Isso porque as instalações dessas estruturas compreendem em uma série de impactos ambientais 

negativos, por alterarem significativamente o ecossistema ao redor. 

 A infraestrutura de uma usina exige um grande desnível para queda d’água, o que implica 

na construção de uma barragem e intermissão do fluxo do rio onde ela vai ser instalada. Desse 

modo, além dos efeitos mais imediatos ao rio, a construção implica na geração de uma área 
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alagada ao seu entorno. A Usina de Belo Monte, por exemplo, ocupa uma área alagada de 478 

km² – considerada relativamente pequena se comparada à outras com capacidade de geração 

elétrica menor e, invariavelmente, provocou a extinção de espécies nativas da região como o 

peixe cascudo-zebra e uma série de espécies que podem ter se perdido antes mesmo de serem 

catalogadas (FRANÇOIS, p. 87, 2019).  

  Além disso, o funcionamento das hidrelétricas está intimamente ligado a manutenção 

natural do regime de chuvas. Ou seja, as mudanças climáticas em progresso já afetam a 

capacidade de geração elétrica a partir desta fonte, como comprovado pelos riscos de 

racionamento e apagões elétricos em 2020 e 2021 no Brasil, além dos que já ocorreram em 

março de 2018, por exemplo. Por conseguinte, é razoável prever certa inviabilização do papel da 

energia hidráulica como alternativa energética confiável antes mesmo do alcance de sua 

otimização máxima esperada (EPE, p. 9, 2018). 

 Por último, vale ressaltar que as previsões e expectativas de novos cortes de energia ou 

racionamento em função do baixo nível de água nas usinas implicam numa provável recorrência 

às termelétricas como primeiras fontes substitutas (CMO, p. 1, 2021). Estas dependem de 

combustíveis fósseis para seu funcionamento, o que evidencia a fragilidade na dependência da 

hidrelétrica no Estado. 

 Em síntese, as hidrelétricas são grandes responsáveis pela diversificação da matriz 

elétrica brasileira e garantem a redução da recorrência à termelétricas e outras usinas que 

dependem de combustíveis fósseis para seu funcionamento; de modo que suas vantagens 

precisam ser reconhecidas. No entanto, elas são intermitentes e provocam um impacto negativo 

expressivo na sua instalação, independentemente de não contribuírem para a potencialização do 

efeito estufa. Contrapondo todos os condições, a fonte em questão não desponta como a grande 

alternativa à transição energética no Brasil.  

 Em seguida, para além da significativa participação da fonte hidráulica, outras matrizes 

renováveis merecem destaque no Brasil, dentre as quais está a energia eólica. Novamente, o 

potencial brasileiro para esta fonte está muito além da geração alcançada no momento, tal como 

acontece com os derivados da cana. O Atlas Eólico Brasileiro de 2017 indicou um potencial de 

500 GW para geração em terra e mais de 700 GW no mar. Ambos maioritariamente localizados 

na região Nordeste do país. 

 Ademais, o Brasil se distingue pelo seu pioneirismo na América Latina com a aderência 
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das primeiras tecnologias eólicas nos anos 90. O investimento segue crescendo como informa o 

Boletim Anual de Energia Eólica de 2017 que sinalizou 79 novas usinas com capacidade para 

produção de 2.027 MW. Os estados com maior destaque na implantação desses novos 

empreendimentos foram Piauí e Bahia, que juntos correspondem a pouco mais da metade de toda 

instalação (ABEEÓLICA, 2017). 

 Por outro lado, as expectativas para a implementação das eólicas offshore3se deparam 

com o elevado custo de conexão com o sistema elétrico integrado, além da necessidade de 

adaptação da indústria nacional para ganhar escala na produção de equipamentos e em 

capacidade técnica para adequá-los as novas adversidades. Por fim, tal como o petróleo, a 

infraestrutura para águas mais profundas e distantes da costa é mais complexa e exige um maior 

tempo de instalação e investimento inicial mais robusto (AGÊNCIA BRASIL, 2021). 

 Em linhas gerais, não há impedimentos graves ou incontornáveis, mas a indústria eólica 

como um todo é muito recente no Brasil e demanda uma infraestrutura básica para alavancar seu 

desenvolvimento. Sendo assim, ela consiste em uma promessa positiva para o futuro energético 

brasileiro. 

 Juntamente à esta fonte, a utilização de biomassa eleva-se como um dos maiores 

percentuais da matriz elétrica brasileira, principalmente incentivada pelo sucesso da indústria 

canavieira e seus desdobramentos no setor energético, como supracitado. Dessa forma, somando 

todos os principais ramos e indústrias de geração a proporção final do Brasil em relação ao 

mundo é de 83% frente 25% de utilização de fontes renováveis, como evidenciado no gráfico 4 a 

seguir. 

                                                             
3 Instalações no mar. 
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Gráfico 4 - Proporção entre matrizes elétricas renováveis e não renováveis no Brasil e no Mundo em 2018 

 

Fonte: Fonte: EPE 2021, elaboração própria 
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geração elétrica mundial (MENDES et al, p. 94, 2017).  

 Em comparação, no Brasil, esses percentuais corresponderem a aproximadamente 70% 

para os transportes; variaram entre 30% e 70% dependendo do ramo de atividade da indústria, 

aumentando o percentual conforme a intensidade energética do bem produzido (BEN, p. 78, 

2021), de modo que os produtos manufaturados e a indústria petroquímica consumiram a maior 

fatia; e, por fim, corresponderam a cerca de 20% dentre as fontes não renováveis responsáveis 

pelo setor energético (BEN, p. 78, 2021).  

 Isto é, internamente o petróleo se concentra majoritariamente na conversão em 

combustíveis, tendo como foco abastecer o setor de transportes. Em contrapartida, as demais 

fontes expostas previamente sustentam principalmente a produção de energia elétrica para as 

residências, setor industrial, o próprio setor energético, e indústrias de autoprodução. Estas 

representam o seguimento que produz energia também para consumo próprio, como a siderurgia, 

a química, o setor açucareiro e com realce para exploração e refino de petróleo.  

 Tal fluxo entre a fonte e o consumo é muito bem ilustrado pela imagem a seguir 

infográfico a seguir – figura 1 -, produzido pelo IEA – International Energy Agency – um órgão 
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de significativa relevância e referência em pesquisa de políticas energéticas no mundo: 
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Figura 1- Fluxos de óleo e derivados no Brasil 

 

Fonte: IEA, 2019 

 No topo da imagem, as linhas roxas, verde e azul escuro representam os fluxos de petróleo e derivados indo majoritariamente na 

direção do setor de transportes no Brasil. Enquanto as energias hidráulicas, nuclear e de biocombustíveis sustentam os demais setores 

industriais, de não-energia e outros. Além da linha roxa que desce informando o fluxo de exportações da produção de óleo. 
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 Sendo assim, na sua qualidade de produto, o petróleo pode ser facilmente exportado ou 

importado, diferentemente da energia eólica ou hidrelétrica, por exemplo. Portanto, sua 

participação na balança brasileira é significativa, representando uma média de 10% das 

exportações e 16% das importações nos últimos 10 anos, segundo a OEC, como ilustrado na 

imagem a seguir: 

Figura 2- Exportações Brasileiras por Produto 2011-2019 

 

Fonte: OEC 

 Desagregando o montante das exportações relacionadas à essa fonte, quase 8% remetem 

ao petróleo cru, equivalente a matéria-prima, cujo preço é o mais baixo no mercado. 

Paralelamente, sua relevância é perceptível dentre os importados do mesmo período, 

correspondendo a uma média de 16% do total. Contudo, a um nível mais desagregado, 7% desse 

total equivaleria ao petróleo refinado, com um preço mundial mais elevado, como evidenciado a 

seguir:  
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Figura 3- Importações Brasileiras por produto  2011-2019 

 

Fonte: OEC 

 Dito isso, é importante ressaltar que apesar de percentuais relativamente menores ao resto 

do mundo em grau de dependência e utilização interna, o petróleo e seus derivados mantem sua 

posição de preocupação central da transição energética. Isso porque ele representa o primeiro elo 

de uma longa cadeia de efeitos colaterais, correspondendo a uma alavanca multiplicadora para o 

desenvolvimento, contribuindo para criação de empregos, desenvolvimento de indústrias 

correlacionadas, privilegiando a arrecadação do governo, entre outros. Desse modo, ele desponta 

como personagem central na análise de perspectivas sobre o futuro da economia,  comércio 

exterior e transição energética no Brasil (FIRJAN, p. 6, 2019). 

Parte desse protagonismo se deve a profunda inserção mundial do petróleo, o que torna 

sua trajetória de preços especialmente sensível em comparação com as demais commodities4. 

Além dos fatores econômicos intrínsecos a qualquer bem no comércio internacional, como 

custos, impostos e logística, a precificação do petróleo depende adicionalmente e especialmente 

de fatores geopolíticos. Historicamente, observa-se um comportamento cíclico e volátil dos 

preços desencadeado por conflitos no Oriente Médio, guerras comerciais, sanções políticas ou, 

                                                             
4 As commodities são produtos de origem agropecuária ou de extração mineral, em estado bruto ou pequeno grau de 

industrialização, produzidos em larga escala e destinados ao comércio externo. Assim, seus preços são determinados 

pela oferta e procura internacional da mercadoria. 
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mais recentemente, uma queda vertiginosa da demanda em função da pandemia de COVID-19 e 

a resposta mundial de isolamento, fechamento de fronteiras e, consequentemente, desaceleração 

econômica (MENDES et al, p. 94, 2017). Analogamente, vislumbra-se que ocorra ao longo da 

transição da economia para um modelo carbono neutro.  

 Logo, o setor energético mundial se constitui como uma indústria moldada por 

tendências econômicas globais, variações geopolíticas, políticas governamentais emergentes e 

avanços sucessivos em tecnologia. Tendências estar lideradas pela caracterização do subsetor de 

petróleo e gás, como fonte dominante na matriz mundial e pelo seu impacto direto e cotidiano na 

vida dos indivíduos, consequentemente (FIRJAN, p, 48, 2019).  

 Especificamente no Brasil, o setor de P&G, apesar de relativamente maduro, só ganhou 

relevância significativa a partir do ano 2000 com a descoberta do pré-sal. Este novo fator na  

equação foi responsável por elevar a posição nacional para o rol dos grandes players mundiais, 

em função do acréscimo potencial de reservas e da possibilidade de ampliação da produção 

offshore (YERGIN, p. 44, 2021). Estas inferências foram responsáveis pelo acréscimo de 6,5% 

na contribuição do setor na formação bruta de capital  brasileira nos últimos anos. Em suma, 

concomitantemente a inserção das novas diretrizes da descarbonização da economia, o 

desenvolvimento ascendente da indústria de óleo e derivados no Brasil sugere que os 

acontecimentos no setor podem liderar a discussão cada vez mais (MENDES et al, p. 94, 2017). 

 Ainda, um último fator deve ser considerado: a durabilidade das reservas brasileiras. Não 

há um consenso quanto a um número final do quantitativo disponível para ser explorado sob a 

jurisdição do Estado, uma vez que a precisão dessa informação aumenta conforme as reservas 

são descobertas. Contudo, considerando as previsões mais otimistas e as pessimistas, o horizonte 

é finito em um espaço de tempo relativamente precoce.  

 Pelas lentes mais positivas, o potencial seria equivalente a produção de cem bilhões de 

barris, de modo que as reservas durariam entre 51 e 67 anos, dependendo da velocidade da 

exploração. Por outro lado, respeitando uma visão mais negativa, esse potencial poderia ser de 

apenas vinte bilhões de barris, resultando em uma a relação entre zero e três anos a partir de 

2030. De modo mais realista, especulava-se um potencial médio entre ambas as visões, 

sugerindo um patamar pouco superior a cinquenta bilhões de barris (MENDES et al, p. 100, 

2017). 
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  Similarmente, o gás natural vem obtendo conquistas quanto a novas regras comerciais, 

implementação e difusão de gasodutos, o que facilita sua logística e, consequentemente, a 

exploração e comercialização. Além disso, inovações tecnológicas quanto a separação de CO² 

viabilizam cada vez mais a monetização desse bem. Portanto, na mesma medida em que os 

maiores desafios vem sendo vencidos e o potencial dessa fonte cresce no Brasil; as tendências a 

descarbonização e a finitude das reservas 

contrabalanceiam as expectativas (FIRJAN, p. 23, 

2019). 

 No entanto, diferentemente do petróleo em 

si, o gás derivado desponta como o combustível 

de transição. Ele é menos poluente que e suas 

reservas inexploradas, a princípio, são maiores 

que as de óleo bruto. Ademais, ele mantém a 

característica da flexibilização e pode ser mais 

facilmente adaptado para utilização como 

combustível, geração elétrica, entre outros. Dessa 

forma, seu futuro tende a ser mais promissor em 

termos de potencial, respeitando as metas de 

descarbonização.   

 Assim, avaliando as expectativas futuras 

para o setor é fundamental perceber que o 

discurso de segurança nacional e de soberania do 

abastecimento prevalece na América Latina no 

geral, reverberando no Brasil. Contudo, a região 

depende altamente das importações, com ênfase 

para os refinados. Logo, a perspectiva é que o 

volume de importações de gasolina e diesel irão 

ultrapassar a marca de 2 milhões de barris por dia em 2030, confirmando a alta dependência 

(FIRJAN, p. 52, 2019). 

 Antecipando esse cenário, a partir de 2016, a Petrobras lançou um novo plano 

estratégico, visando reposicionar o setor de refino. Após o estabelecimento da paridade 

Figura 4 - Diversidade da Indústria Petrolífera no Brasil 
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internacional dos preços, ela iniciou uma estratégia de desinvestimento almejando a 

diversificação dos players, a figura 4 ilustra o grau de concentração do perfil atual. 

 Porém, quando os ajustes recorrentes respeitando a volatilidade do mercado internacional 

se somaram a otimização das refinarias da empresa com intuito de garantir retorno aos seus 

acionistas, ela foi rotulada como a responsável pela alta dos preços. Este cenário culminou na 

greve dos caminhoneiros de 2018 que paralisou as rodovias pelo país e levou a suspensão do 

plano de desinvestimento no refino (FIRJAN, p. 52, 2019). 

 Eventos como este evidenciam as consequências da situação do downstream no Brasil. A 

economia brasileira vive em um estado constante de medo da inflação e a volatilidade de preços 

internacionais e a flutuação das taxas de câmbio potencializam sua vulnerabilidade. Também se 

ratificou a fragilidade logística devido à falta de investimentos no setor de infraestrutura e 

distribuição de derivados (FIRJAN, p. 52, 2019). 

 Especificamente, a área de downstream,  é o principal elo entre o petróleo e o consumidor 

e tende a ser a mais ruidosa quanto suas crises, justamente por tal proximidade. Em resumo, as 

operações da indústria de petróleo são divididas em três etapas principais: upstream, midstream 

e downstream. A primeira remete os ofícios de busca, identificação e localização das reservas de 

óleo, bem como o transporte do que é produzido até as refinarias. A segunda etapa concerne o 

refino e a transformação do petróleo bruto em um produto final útil. Por fim, o estágio do 

downstream  tange a logística até os pontos de consumo.  

  Dito isso, o ano seguinte - 2019 - ficou marcado como o ponto de partida para 

significativas transformações do mercado brasileiro de derivados de petróleo no Brasil, 

resultantes da conjugação de esforços para promover um ambiente de negócios mais 

transparente, competitivo e eficiente nos segmentos de refino e logística. Portanto, consolidando 

a intenção da Petrobras divulgada nos seus três últimos Planos de Negócios e Gestão acerca dos 

desinvestimentos e parcerias em ativos de refino e logística e diversificar a área, reduzindo os 

riscos de mercado como ocorre nas economias mais desenvolvidas do mundo (FIRJAN, p. 54, 

2019).  

 Em resumo, no que tange as expectativas para o setor de petróleo e seus derivados, 

espera-se observar um foco maior de investimentos, pesquisa e exploração no gás frente ao óleo 

bruto. Da mesma forma, o midstream e o downstream serão privilegiados, focando na ampliação 

do refino, dado que este é o maior gargalo de dependência brasileiro. Exemplificando, à medida 
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que o crescimento da demanda por petróleo no Brasil diminui, induzido por melhorias de 

eficiência no setor de transportes, por exemplo, a posição exportadora líquida de petróleo do país 

melhora, beneficiando a economia doméstica (FIRJAN,  p. 13, 2019). Dessa forma, a inovação 

na ponta, próxima aos consumidores impacta diretamente no saldo de exportações.  

  Por fim, em termos de tendências e expectativas, o Balanço Energético Nacional (BEN), 

publicado em 2020 com ano base de 2019, evidenciou um consumo ainda crescente e uma 

demanda energética positiva para o futuro no Brasil. Importante ressaltar que apesar de não ser o 

relatório mais atual publicado, o ano de 2019 foi escolhido como referência mais fiel a realidade 

em curso, dado que a pandemia de COVID-19 e as políticas de isolamento social juntamente a 

grave crise econômica que se desenvolveram no ano seguinte criaram um desvio atípico nas 

tendências. 

 Exemplificando, o BEN evidenciou que o biodiesel sofreu aumento de 10,7% em 2019; a 

cana-de-açúcar e etanol hidratado (usado como combustível), de 3,6%; energia eólica expandiu 

6,9% de sua potência instalada para geração, enquanto sua produção de fato  aumentou 15,5% em 

relação ao ano anterior; a produção nacional de petróleo cresceu 7,8%; e, a geração hídrica 

cresceu 2,3% (EPE, p. 14-15, 2020a). 

  Essa tendência de alta é característica dos países emergentes no geral que ainda não 

atingiram um patamar de eficiência em distribuição ao longo de todo seu território. Isto é, 

comparando indicadores socioeconômicos, é notável certa distância do Brasil para atingir 

padrões de vida comparáveis aos dos países ditos desenvolvidos. Isso torna ainda mais complexa 

a missão de conquistar melhores índices sem aumentar o consumo de energia per capita. O 

consumo marginal é maior, pois mais pessoas estão fora do grupo com acesso a energia 

regularmente; desse modo, as emissões do setor, em termos absolutos, tendem a ser 

continuamente crescentes (EPE, p.3, 2018). 

  Em suma, o Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente 

renovável, com destaque para as fontes de energia elétrica. No que tange o setor de transportes, o 

país ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis o que aumenta sua vulnerabilidade ao 

preço internacional da commodities e as variações de câmbio.  

 Concluindo, o Brasil é um país único em relação à sua diversidade energética. Enquanto, 

gás e carvão representam 51% do mix de energia a nível global, totalizam apenas 15% da fatia 

energética brasileira. Em contraste, a participação de fontes renováveis é de cerca de 39%, em 
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comparação com 15% do globo. Consequentemente, o Brasil tem um nível relativamente baixo 

de emissões de CO² no uso de energia, com uma participação de 1,3% nas emissões globais 

(FIRJAN, p. 12, 2019).  

 Além disso, possui significativo potencial de ampliação das fontes mais sustentáveis. 

Como comprovado nos últimos anos, o aumento da produção brasileira de energia renovável foi 

acompanhado por um aumento na capacidade instalada. A capacidade solar aumentou mais de 

100% em 2018, alcançando 2,3 GW. A capacidade instalada eólica aumentou em 17%, atingindo 

14 GW (FIRJAN, p. 13, 2019) e ambas ainda dispõe de grande potencial não utilizado. 

No entanto, com a descoberta do pré-sal, a relevância da commodities do óleo bruto na 

balança comercial de exportações e a dependência das importações sobre  refinados, os 

combustíveis fósseis estão longe de serem descartados  entre as prioridades econômicas e 

energéticas do país.  Portanto, a avaliação dos rumos da transição energética e seus impactos se 

fazem tão essencial para prever o futuro do comércio exterior no Brasil.  
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3.  O que é transição energética, suas causas, efeitos e sua relevância 

 Atualmente, a economia mundial é intensiva em carbono, sendo este o principal dentre 

os chamados gases do efeito estufa (GEE). Estes são os grandes responsáveis por potencializar 

o fenômeno natural de armazenamento de calor na atmosfera terrestre. Assim, ao contrário da 

garantia da manutenção da temperatura adequada para o globo, eles implicam na sua elevação 

à níveis extraordinários. Por conseguinte, este evento se desdobra em uma série de mudanças 

climáticas que já vem provocando implicações adversas na vida de todos os seres vivos nas 

últimas décadas, as quais prometem se intensificar  cada vez mais (UN, 2018).  

 Em função dessa relação de impacto mútuo entre desenvolvimento econômico e crise 

climática (KOMPAS, HA PHAM, NHU CHE, 2018), esta segunda sessão vai explorar as 

repercussões entre suas causas e consequências, a fim de entender a origem da transição 

energética e suas motivações. Tal combinação se torna significativamente mais importante em 

países em desenvolvimento como o Brasil. O termo “transição energética” tem múltiplas 

dimensões, principalmente, quando visualizado da perspectiva do Sul global. Pensar a China e 

a Índia, por exemplo, ambos países no ranking de mais populosos e com grande percentual de 

pobreza ou pobreza extrema, evidencia essa relação por representarem casos extremos nesse 

enquadramento (YERGIN, p. 408, 2021). 

 A visão pelo ângulo brasileiro, analogamente, parte da análise de um país onde um 

quarto da sua população, cerca de 50 milhões de pessoas, vive em situação de pobreza ou 

extrema pobreza (IBGE,2020). Nesse sentido, similarmente a China ou a Índia, mas em níveis 

mais atenuados, o entendimento de transição energética para o Brasil passa pela compreensão 

de que o “crescimento econômico não pode ser separado da energia” (YERGIN, p. 408, 2021). 

 Assim, dentre os fundamentos deste estudo está o raciocínio de que energia é o pilar 

principal do processo de desenvolvimento de qualquer economia (THORNTON, p. 109, 

2019). A partir desta lógica e dado que o comércio internacional é um transbordamento do 

desempenho da economia nacional e depende intrinsecamente de sua estrutura e fluxos, o 

presente capítulo pavimenta o caminho lógico para a apuração dos efeitos sobre esta face mais 

específica a seguir.  

 Sendo assim, o modelo econômico contemporâneo é o principal contribuinte para o 
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aquecimento global (KOMPAS, HÁ PHAM, NHU CHE, 2018), e, consequentemente, para 

eventos climáticos extremos que se tornam cada vez mais recorrentes e catastróficos. Os 

sintomas se desenvolvem concomitantemente. As temperaturas mais elevadas levam a 

atmosfera a reter maior umidade, assim como  impulsionam o derretimento das calotas 

polares, que juntos favorecem a elevação do nível dos oceanos, e que por sua vez, provocam 

inundações costeiras (UN, 2018).  

 Para além destes efeitos mais perceptíveis, a tendência é que as elevações nas 

temperaturas sejam mais frequentes e, assim, provoquem ondas de calor regulares. Da mesma 

forma, as regiões secas se tornam cada vez mais áridas, os mares mais ácidos, as pragas mais 

possíveis (UN, 2018). Todos estes diagnósticos cooperam para o protagonismo da pauta 

ambiental dentre a comunidade internacional nos anos recentes e ainda mais no futuro 

próximo. 

 Isso porque a natureza consiste em uma rede complexa de interações que se 

equilibram tenuamente. Nesse sentido, as diversas espécies se complementam, estabelecendo 

uma série de serviços ecossistêmicos que são benéficos para a humanidade e para as demais 

formas de vida, desde que funcionem adequadamente. Exemplificando, estes seriam a 

renovação do solo, a provisão de alimentos e recursos, estabilidade do clima, entre outros. 

Todos os quais se mostram essenciais para a manutenção da vida e para o desenvolvimento 

(NICHOLSON et al, p.1139-1144, 2009). 

 Portanto, a mitigação das mudanças climáticas que foi concebida a princípio como 

um processo necessário, porém gradual; evolui para uma questão mundial inadiável. 

Igualmente, o que foi retratado como um empreendimento benigno, como definiu a Comissão 

Europeia (2021) “o que é bom para o planeta, é bom para as pessoas e para a economia” vem 

se mostrando uma visão abundantemente otimista e descolada de efeitos colaterais (PISANI-

FERY, p. 2, 2021). 

 A resposta climática exige uma série de novas regulamentações, subsídios, 

incentivos, despesas do governo e impostos, e suas consequências macroeconômicas são 

reconhecidamente difíceis de definir (PISANI-FERY, p. 1-2, 2021). Desse modo, apesar dos 

encadeamentos finais da descarbonização da economia serem indiscutivelmente positivos para 
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o planeta e para as pessoas, a transição para o novo modelo é desafiadora e pode implicar em 

uma série de impactos negativos. Essencialmente, quando precariamente adaptadas aos termos 

cada vez mais urgentes da situação, dispensando os benefícios dos planos de transição sutis. 

 Na prática, o conceito de transição energética compreende na evolução da uma forma 

de consumo de  energia primária por uma secundária, no geral, mais complexa 

tecnologicamente. Por se tratar de uma transformação disruptiva, ela remete a reformas 

estruturais nas matrizes energéticas e, à vista disso, implica em grandes investimentos em 

infraestrutura para o seu pleno estabelecimento. O que vem implicando em mudanças 

importantes no comércio global de produtos relacionados à geração e transmissão de energia 

(YERGIN, p. 278-279, 2021). 

 Historicamente, a humanidade já passou por algumas transições. Primeiramente, 

nota-se a virada da madeira para o carvão mineral no período da primeira Revolução Industrial 

e depois a adaptação desde último para o petróleo que deslanchou nos anos 1970. A nova e 

atual transição parte de um modelo majoritariamente baseado em combustíveis fósseis para 

uma matriz cada vez mais focada na geração proveniente de fontes renováveis, a exemplo da 

solar fotovoltaica, eólica e de biomassa (YERGIN, p. 278-279, 2021). 

 Da mesma forma que os dois últimos movimentos supracitados, a nova transição é 

fortemente sustentada pela inovação tecnológica e uma antecipação frente à escassez da fonte 

principal do momento. Apesar do seu ainda protagonismo no mundo contemporâneo, o óleo e 

seus derivados são esgotáveis e o início das discussões sobre diversificação energética remete 

a uma primeira inquietação na virada do século (YERGIN, p. 18, 2021).  

 O que e quando a transição vai ser feita já são perguntas quase elementares que se 

resumem a descarbonização imediata. Entretanto, o como ainda é uma polêmica. Os mais 

otimistas  argumentam que, se os investimentos certos forem feitos agora, os desastres 

relacionados às mudanças climáticas podem ser evitados sem alterar os padrões de vida 

vigentes pelo mundo. Em contrapartida, os mais pessimistas afirmam que a vida na Terra só 

pode ser preservada se as sociedades romperem com o corrente modelo econômico centrado 

na maximização de bem-estar material (PISANI-FERY, p. 3, 2021).  

 O segundo e mais populoso grupo defende que o atual modelo econômico ainda 

subestima seus impactos climáticos apesar dos danos já causados. É uma evidência que desde 

1850, a superfície terrestre vem se aquecendo sucessivamente. Segundo o IPCC (2014) - 
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Intergovernmental Panel on Climate Change – no intervalo entre 1880 e 2012 a economia 

mundial foi responsável por provocar uma elevação de cerca de 1ºC nas temperaturas. Mas as 

emissões de gases estufa alavancaram nos últimos 10 anos dessa série temporal e vem 

mantendo um crescimento exponencial.  

 Esse relatório é o principal dentre uma série de estudos que confirmam a relação 

direta entre a ação antrópica e o desequilíbrio dos sistemas ecológicos. O IPCC conta com a 

participação de cerca de 2500 cientistas e estudiosos investigando e relatando as variações 

climáticas e impactos ambientais de forma objetiva e compreensível. As projeções do órgão 

dependem da ação de todos os países individualmente e, portanto, são variáveis. No entanto, o 

diagnóstico vigente é de que a temperatura para o final do século XXI se eleve entre 1,8ºC a 

4ºC  até 2100 (IPCC, 2014). 

 Pressionados por esse cenário caótico, os Estados acordaram ao longo das últimas duas 

décadas a estabilizar as emissões de gases estufa. Depois de algumas convenções e acordos, 

foi estabelecido um marco para guiar as mudanças. Em 2015, durante a 21ª Conferência das 

Partes (COP 21) foi estabelecido o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, onde os 195 

países participantes assumiram o compromisso comum de reduzir as emissões de GEEs no 

contexto do desenvolvimento sustentável e conter o aumento da temperatura média global 

abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, até o final deste século (UN, 2018).  

Especificamente, o acordo delimita para o Brasil um INDC - Intended Nationally 

Determined Contribution, equivalente a um índice de contribuições determinadas 

exclusivamente para nação - que inclui as seguinte metas: redução de 37% nas emissões até 

2025, tendo como ponto de partida as emissões de 2005; possível redução de 43% das 

emissões até 2030; elevação da participação de 45% de energias renováveis na matriz 

energética (FIRJAN, p. 22, 2019) 

 Dado que, em nível mundial, o setor energético contribui com pelo menos 2/3 das 

emissões de gases de efeito estufa, é razoável afirmar que o Acordo de Paris sobre Mudança 

do Clima é, na sua essência, um acordo sobre energia (CEPEL, 2021). Portanto, entendendo 

a transição energética como um novo consenso urgente e tangível à nível global, revela-se 

impossível dissociar qualquer planejamento sobre desenvolvimento econômico e seus 

desdobramentos no comércio internacional das novas diretrizes e medidas contra a crise 

climática.  



 
26 

 

 Por fim, vale ressaltar que a indissociabilidade entre esses fatores não significa 

necessariamente desaceleração da economia, redução do PIB e perda de bem-estar social. O 

estudo “Long-Term Macroeconomic Effects of Climate Change: A Cross-Country Analysis” 

(2019), por exemplo, sugere que um aumento persistente e anual na temperatura média global 

de 0,04 °C, na ausência de políticas de mitigação, reduziria o PIB real per capita mundial em 

7,22% até 2100. Em contrapartida, respeitando o Acordo de Paris e limitando a elevação da 

temperatura a 0,01 ° C por ano, a perda se encolheria substancialmente para 1,07%. Ou seja, a 

manutenção da atividade econômica como é hoje seria mais prejudicial do que os efeitos de 

uma transição bem-sucedida baseada nas premissas de um desenvolvimento sustentável. 

 Assim, pensar como a transição energética vai ser desenvolvida no Brasil revela-se 

fundamental para entender e planejar seu futuro na economia e no comércio exterior. Uma vez 

que sejam avaliados e descobertos os caminhos mais vantajosos, dentro do caráter imediato em 

questão.  
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4. Como o setor energético impacta no comércio? (em andamento) 

Como supracitado, as diretrizes do Acordo de Paris e as metas de descarbonização da 

economia global são essencialmente um projeto de reforma no setor energético (CEPEL, 2021). 

Este se impõe sobre o regime internacional como um novo jogo de dinâmicas entre os Estados, 

com novas regras e exigências. Da mesma forma que a Organização Mundial do Comércio nasceu 

para formalizar a liberalização do comércio exterior, conferindo garantias e suporte as nações 

vinculadas ao acordo, Paris irrompe como uma nova onda de vínculos e promete ditar um novo 

padrão de relações.  

As mudanças previstas, no entanto, se destacam por seu caráter de urgência singular. 

Enquanto a OMC foi criada oficialmente em 1995, e remonta uma necessidade de frear o 

protecionismo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, seus progressos de liberalização foram 

conquistados lentamente ao decorrer das rodadas do GATT5 ao longo de meio século de 

negociação. Ou seja, a transição foi razoavelmente sutil.  

Os novos acordos sobre o clima, por sua vez, remetem uma necessidade diligente de 

reprimir a crise climática. Similarmente ao primeiro, ambos movimentos foram disruptivos em 

ditar o futuro das normas de relacionamento entre as nações no âmbito comercial. Os efeitos da 

liberação já são evidentes; em contrapartida, os impactos da nova transição energética no 

comércio ainda estão em fase especulativa e as principais previsões prometem se concretizar no 

transcorrer das próximas décadas, conforme a pauta se incorpora nos acordos e regras da própria 

OMC (MELO, SOLLEDER, 2019). 

Isto posto, a presente seção irá especificar as consequências da reforma do setor energético 

mundial e seus efeitos mais expressivos no mundo e no Brasil. Portanto, o capítulo parte da 

análise sobre o petróleo e seus derivados por dois motivos principais: sua relevância nos fluxos 

internacionais e participação significativa na balança comercial brasileira; e, invariável tendência 

de redução do seu consumo nos próximos anos. Assim, a primeira seção busca responder alguns 

questionamentos como: qual a velocidade da transição para os combustíveis fósseis e quando terá 

início seu declínio? Quais seus possíveis substitutos? Qual o futuro da indústria petrolífera 

brasileira e das sedes de multinacionais aqui estabelecidas?  

                                                             
5 General Agreement on Tariffs and Trade 
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Adiante, entendendo esse produto como primordial na matriz energética, especialmente 

para o setor de industrial e de transportes e logística, isto é, compreendendo que o custo de 

produção de uma série de bens manufaturados conta com um percentual ancorado no preço dos 

combustíveis fósseis, o foco desta segunda etapa atravessa as perspectivas sobre os bens 

intensivos em energia. Logo, investigando: como a competitividade internacional desses bens será 

afetada? Os preços se elevarão? E quanto às barreias comerciais? Novas tarifas se justificarão, 

sancionando os possíveis Estados que desrespeitarem as metas de redução de carbono? 

Por fim, assimilando que o mundo ainda dependerá indiscutivelmente em algum grau do 

petróleo até 2050, o último subitem desta seção procura responder: quais inovações podem 

auxiliar a redução do impacto de tal subordinação? Quais alternativas têm o potencial para 

estabilizar as emissões remanescentes?  

 

5.1. Comércio de petróleo, gás e derivados 
 

 Primeiramente, visando avaliar as previsões futuras acerca do comércio internacional de 

P&G, o ponto de partida da análise deve considerar o pico de demanda incontestável. Não há um 

consenso exato sobre o marco temporal desse momento, mas muitas previsões convergem. Dentre 

as quais, se sobressai a pesquisa “2021 Global Energy Perspective” divulgada pelo McKinsey 

Global Institute. Esta organização é um braço da consultoria internacional de gestão de mesmo 

nome que detém muito prestígio e clientes em diversas instâncias e setores ao redor do globo. 

Portanto, suas pesquisas de análise de ambiente de negócios são utilizadas como norte por 

governos, investidores, empresas, de forma que lideram indicações e previsões, e constituem um 

ângulo lógico de visão a ser acatada (MCKINSEY INSTITUTE, 2021).   

 Feita essa ressalva, o relatório divulgado pela empresa constrói quatro cenários no longo 

prazo. O primeiro é o Cenário Referência, no qual as principais tendências atuais de tecnologia e 

da geopolíticas seriam mantidas constantes. Ou seja, consiste na via mais realista baseada na 

contemporaneidade. O segundo é o da Transição Acelerada, no extremo otimista das opções, ele 

incorpora algumas mudanças concebíveis de gestão e tecnologia que poderiam ser antecipadas. 

Em seguida, o Caminho de 1,5ºC, mais pragmático que o anterior, porém ainda positivo o 

suficiente para respeitar uma visão concomitante com a elevação limite do aquecimento em 1,5ºC 

até 2050. Por fim, a Transição Atrasada que ilustra um ambiente em que a recuperação do 
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COVID-19 afasta os tomadores de decisão das políticas verdes, pintando o pior cenário entre os 

demais (MCKINSEY, p. 2, 2021). 

 É fundamental enfatizar que em todas as possíveis trajetórias, os estudos da consultoria 

preveem a concretização de três aspectos indiscutíveis. Primeiramente, o crescimento da 

descarbonização ao redor do globo, dado uma ambição palpável dos líderes, investidores e 

consumidores em transformar as estruturas dos sistemas de energia vigentes. Igualmente, as 

tendências principais de inovação no setor, pré-COVID-19, se mantém, sendo elas: o declínio de 

custos na produção de renováveis, a evolução na tecnologia de baterias, dos carros elétricos e 

hidrogênio verde. Ademais, os combustíveis fósseis permanecerão desempenhando um papel 

importante até seu pico de demanda e ainda posteriormente. No entanto, não retomarão o caminho 

de crescimento anterior a 2019 (MCKINSEY, p. 2, 2021a). Dessa forma, as diferenças entre os 

cenários se concentram na velocidade em que tais propensões se consolidarão. 

 Sendo assim, partindo do Cenário de Referência, as fontes eólica e fotovoltaica serão 

menos custosas frente aos combustíveis fósseis até 2035. Nesse ponto, elas corresponderão a 

metade do percentual de energia total utilizado no mundo. Além disso, a pesquisa prenuncia 

preços competitivos para o hidrogênio verde até 2030, fonte cujo uso em escala ainda é uma 

especulação na atualidade.  

 Também o diagnóstico de que a demanda mundial por energia térmica advinda do carvão 

já alcançou seu ponto máximo, e o mesmo se replicará para o petróleo e o gás em 2029 e 2037, 

respectivamente. Portanto, eles ocupariam posições entre 25% e 29% da matriz energética em 

2050, perdendo uma relevância expressiva se comparados ao quadro contemporâneo 

(MCKINSEY, p. 7, 2021a). A figura 5 a seguir, ilustra os contornos desse suposto cenário:  
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Figura 5- Pico de combustíveis fósseis até 2050 

 

Fonte: McKinsey Energy Global Energy Perspective 2021 

No que diz respeito as expectativas para o futuro da eficiência energética os números 

resultantes das análises indicam uma redução da intensidade da sua participação no PIB global em 

40% até 2050. Grande parte desta queda deriva na exigência entre 3 ou 4 vezes menor de consumo 

de energia para os veículos elétricos em comparação com os atuais movidos à combustíveis 

fósseis, dado que a substituição dos modelos regulares pelos EVs6 é outra forte previsão. Somado 

à isso estão a otimização dos sistemas elétricos já utilizados a fim de reduzir o desperdício 

energético (MCKINSEY, 2021b).   

Seguidamente, a espera pela eletrificação do setor se materializaria na duplicação da sua 

demanda até 2050, com o consumo crescente em cerca de 30% em relação ao atual. Isso ocorre, 

principalmente, a cargo da demanda para geração do hidrogênio verde que depende da energia 

elétrica. Este processo sozinho retrataria 40% do aumento da demanda entre 2035 e 2050 

(MCKINSEY, 2021b).  

Em resumo, a demanda de petróleo atinge o pico no final da década de 2020 e a de gás, na 

                                                             
6 Abreviatura para Eletric Vehicles ou veículos elétricos em português. 
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década seguinte – em 2030 - enquanto o carvão mostra um declínio constante já iniciado nos 

últimos anos (MCKINSEY, p. 7, 2021a). Tal prognóstico confirma a corrente redução do 

marketshare do petróleo que vem se mantendo constante desde 1970. Apesar do seu consumo 

absoluto permanecer crescente, a perda de participação dessa fonte na matriz energética mundial 

não é novidade (D’ALMEIDA, p. 6, 2021).  

Por outro lado, o consumo energético aumenta. No entanto, apoiado por ganhos em 

eficiência, eletrificação da matriz mundial, redução de custos para geração de fontes renováveis e 

avanço de inovações tecnológicas, com grande ênfase para a tecnologia de hidrogênio verde 

(MCKINSEY, 2021b). 

Ainda assim, a consultoria conclui que apesar das significativas mudanças, as emissões de 

gases do efeito estufa declinariam apenas 25% até 2050, o que se traduz na elevação das 

temperaturas globais em 3,5ºC até 2100 (MCKINSEY, 2021b). Isto é, as tendências mais realistas 

não são suficientes para cumprir o mínimo necessário ditado pelo IPCC. Dessa forma, o esperado 

pelo instituto desenvolvedor da pesquisa é que atitudes mais ousadas das empresas e governos 

sejam divulgadas no curto prazo. Isso não descredibilizaria as análises, mas sim indicaria uma 

aproximação das previsões do Cenário de Referência para um ponto mais próximo do de 

Transição Acelerada, conforme o diagnóstico explícito de que o aumento da velocidade é 

necessário. 

Paralelamente, o IEA – International Energy Agency, principal órgão internacional em 

estudos energéticos - na divulgação do seu relatório “World Energy Outlook 2021” conjecturou 

um futuro similar ao da McKinsey em suas análises. A fim de avaliar o longo prazo, por sua vez, o 

IEA parametrizou três cenário possíveis. Eles são o NZE – Net Zero Emissions by 2050 Scenario - 

o APS – Announced Pledges Scenario – e o STEPS – Stated Policies Scenario.  

Respectivamente, eles podem ser entendidos como o Cenário das Emissões Zero até 2050; 

Cenário dos Compromissos Anunciados; e, Cenário das Políticas Declaras. O primeiro seria o 

mais ambicioso dentre os três, na medida em que incorpora todas medidas necessárias para 

alcançar a meta zero de emissões de GEE até 2050. Em seguida, o APS remete ao comprimento de 

todas expectativas e metas de longo prazo estipuladas pelos Estados, incluindo as não iniciadas. Já 

o último, pressupõe a continuidade dos planos em vigor, representando o mais realista 
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comparativamente aos demais (IEA, p 27, 2021b). 

A partir desses caminhos, pelo primeiro ano dentre as atualizações dos relatórios do IEA, 

este confirmou o eventual declínio da demanda por óleo e derivados para todos os cenários 

examinados. O momento e a velocidade em que este pico ocorrerá varia, mas na hipótese mais 

tardia ele está predestinado à década de 30 (IEA, p. 19-20, 2021b), correspondendo às previsões 

da McKinsey. 

Em termos de comparação, o Cenário de Referência da McKinsey equivale ao STEPS do 

IEA e tal como esse prevê um pico de demanda por petróleo ao final da década de 2030 (IEA, p 

28, 2021b). Igualmente, a meta de limitar o aquecimento global a 1,5ºC também é extrapolada, 

podendo alcançar 2,6ºC (IEA, p. 34, 2021b), como demostra a figura 6 a seguir:  

Figura 6 - Aumento da temperatura global 

 

Fonte: IEA, 2021 

As semelhanças se mantém no que remete as expectativas gerais. O IEA realçou o 

crescimento das fontes solar e eólica ao longo de 2020, apesar da contratendência geral no setor de 

energia em função da pandemia de COVID-19. Este aspecto confirma a manutenção e certeza da 

expectativa de crescimento contínuo para as renováveis. Similarmente, o relatório espera o 

desenho de um futuro no qual estas fontes serão mais competitivas e as inovações incessantes em 

um ciclo virtuoso (IEA, p. 15, 2021b). Estas, por sua vez, estão representadas na figura 7 

demonstrando o potencial do novo mercado em ascensão para as novas tecnologias renováveis:  
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Figura 7 - Estimativa de tamanho de mercado para as principais tecnologias de energia limpa, 2020-2050 

 

Fonte: IEA, 2021b 

Novamente, a conclusão é que o ímpeto dos Estados e empresas ainda não é o suficiente e 

as ambições precisam ser elevadas. A principal conclusão advinda desta constatação reside no fato 

de que até nos caminhos menos eficientes, a transição energética vai se impor sobre os Estados em 

breve. Assim, as empresas, com destaque para o setor de óleo e gás, vão enfrentar seu ápice 

inevitável, seguido por um declínio permanente no desenrolar da próxima década.  

 Trazendo essas perspectivas para o Brasil, imediatamente após o entendimento dos 

resultados das análises fica claro que o pico de demanda iminente implica diretamente na 

redução dos fluxos globais de exportações e importações. No entanto, é importante ressaltar 

que o setor de P&G historicamente se mantém consideravelmente resiliente, de modo que estas 

previsões de desaceleração das suas atividades não se traduzem no fim da indústria. As empresas 

petrolíferas já se adaptaram a diversos contextos, ciclos e fases de altas e baixas nos preços dos 

seus ativos, desenvolvendo certa resistência adaptativa (MENDES et al, p. 104, 2017).  

 Desse modo, unindo a lógica da adequação às adversidades com a iminência da transição 

para uma economia de baixo carbono e a consequente queda do consumo do petróleo, torna-se 

razoável supor a aceleração da exploração no futuro recente. As companhias passam a operar sob 

o risco de ver seus ativos potenciais permanecerem no subsolo sem gerar valor econômico, após os 

gastos consolidados em infraestrutura de exploração e produção, de modo que não vão aceitar o 

prejuízo (D’ALMEIDA, p. 5, 2019). 

 A análise prevê, a princípio, a intensificação da exploração e produção nos campos e 
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projetos já em andamento, os quais precisam recuperar o capital aplicado. No entanto, na medida 

em que novos investimentos seriam feitos, o caminho lógico transborda a prioridade em P&G, 

passando a considerar investimentos em fontes energéticas renováveis cada vez mais.  

Concomitantemente a agilidade em garantir o retorno dos montantes já investidos, a 

expectativa de proximidade do choque negativo da demanda impulsiona as petroleiras a buscarem 

alterativas. O setor tem iniciado projetos visando a consolidação de um novo modelo de negócios, 

no qual buscam evoluir seus escopos de atividades de empresas petrolíferas para um perfil de 

companhias integradas de energia: fornecendo moléculas e vendendo megawatts; produzindo 

biocombustíveis; focando na neutralidade das emissões de carbono; entre outros (FIRJAN, p. 22, 

2019). 

A BR Distribuidora, por exemplo, que era o braço de distribuição de combustíveis e de 

lubrificantes da Petrobrás anunciou em agosto de 2021 a mudança do seu nome para Vibra 

Energia. O discurso dos líderes da companhia deixa claro que ela busca entrar em novos 

mercados e pretende melhorar seus padrões de governança e ESG, a fim de se adequar a transição 

energética (G1, 2021).  

Igualmente a multinacional francesa Total anunciou sua transformação para 

TotalEnergies evidenciando sua ambição de se tornar o maior player quando o assunto é transição 

energética. Desejo este confirmado pelo novo slogan “comprometidos com uma energia 

melhor”7. E os números mostram que não é uma mudança apenas nos discursos. No caso da 

Total, ela já era controladora da SunPower - detentora de ativos de fontes renováveis - antes de 

ampliar seu portfólio em geração de energia fotovoltaica, anunciar a construção de uma usina 

solar de 800 megawatts no Qatar e divulgar novos investimentos na Espanha em projetos de 

energia solar. Reproduzindo a tendência, a BP, Shell e Equinor – todas posicionadas no top 10 

maiores empresas petrolíferas do mundo - pretendem zerar as emissões líquidas de carbono e 

projetam ampliar seus ativos em energia solar e outras fontes renováveis, provando o novo 

movimento (ENGIE, 2020). 

  Assim, o caminho do setor tende a ser pela diversificação, acompanhando a trajetória do 

mercado de investimentos que opera em razão dos novos ditos “riscos climáticos”. Estes dizem 

respeito à mudança da análise dos investidores acerca das companhias energéticas. Anteriormente, 

elas eram consideravam sólidas, confiáveis e seguras e compunham muitos portifólios de ações 

                                                             
7 “Commited to a better energy. 
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representando a parcela moderada da carteira; no entanto, sob a nova perspectiva de riscos, elas 

passam a ser visualizadas como extremamente imprevisíveis e até, em alguns casos, como 

possibilidades de desinvestimento, mediante ameaça do choque da demanda (YERGIN, p. 384-

385, 2021). 

 Corroborando com essa análise a BlackRock – maior gestora de investimentos do mundo 

com mais de 7,5 trilhões de dólares sob custódia – declarou em uma carta aberta que as mudanças 

climáticas passariam a ser consideradas um fator decisivo nas suas operações, principalmente no 

horizonte de longo prazo. A gestora salientou sua crença na transição e confirmou que suas 

apostas estão na mudança e não consideram mais o petróleo um investimento seguro (YERGIN, p. 

385, 2021). A lógica é simples: como investir em um ativo que pode não se reverter no valor 

majorado? Na teoria, se a demanda por P&G acabar, todo o valor de mercado das empresas do 

setor evaporaria. 

 Dessa forma, a principal orientação para o futuro das companhias de P&G está na 

diversificação das atividades em função da mitigação do risco. Concomitantemente, elas 

pretendem manter o óleo e seus derivados como os braços principais das atividades, inicialmente. 

Isso em função do seu retorno financeiro e em resposta às necessidades da demanda remanescente.  

 Uma vez que não há uma fórmula fácil para banir importações e exportações de petróleo, 

ao mesmo tempo em que se extingue a produção nacional e ainda garantir a manutenção da 

economia funcionando (YERDIN, p. 392-393, 2021), o completo extermínio do setor de P&G não 

é uma opção provável. Além disso, como disse David Swensen, diretor de investimentos da 

faculdade de Yale: “Se pararmos de produzir combustíveis fósseis hoje, todos iríamos morrer. Não 

teríamos comida. Não teríamos transporte. Não teríamos ar-condicionado. Não teríamos roupas. O 

real problema está no consumo, e somos todos consumidores” (YERDIN, p. 386, 2021, tradução 

minha).  

 A resiliência desse bem é explicada em parte pelo perfil da sua indústria intensiva em 

capital e ativos. Esta caracterização torna as mudanças mais lentas e menos disruptivas, freadas 

pelo altos valores aportados na estrutura física mediante a expectativa de um retorno contínuo e de 

longo prazo. Isto é, o petróleo e todo o setor ao seu redor é uma zona de ativos imobilizados, logo, 

pouco flexíveis (D’ALMEIDA, p. 6, 2019). 

 Respeitando esse perfil, até a virada do século, as mudanças mais abruptas no setor 

procuraram preservar seu modelo de negócios, com seus centros integrados de processamento, 
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transportes e meios de distribuição na ponta. Por exemplo, a entrada do etanol como substituto 

relativo da gasolina e o biodiesel em detrimento do diesel foram estrategicamente planejados para 

ser inseridos nas estruturas já vigentes e em funcionamento no Brasil. Contudo, a entrada das 

energias solar e eólicas na economia não vislumbram uma integração tão fácil. 

 Portanto, em meio as suas estruturas mais estáticas, as alterações mais fundamentais no 

setor costumem depender de um alinhamento especialmente profundo entre oportunidade de 

negócio, inovação tecnológica, e políticas ambientais. Ainda, as mudanças estão 

predominantemente localizadas nas fronteiras com o consumidor, mais especificamente no setor 

do refino.  

 Dado que, atualmente, a demanda global de produtos refinados está relativamente em 

queda, as transformações esperadas supõem ganhos de eficiência, substituição e políticas 

antipoluição (FIRJAN, p. 48, 2019). Todos relacionados majoritariamente às últimas etapas da 

cadeia produtiva: como reduzir a pegada de carbono entre o poço e os postos? Como tornar os 

combustíveis mais eficientes para os automóveis e máquinas? Como compensar as emissões? A 

resposta para esses questionamentos remontam intrinsecamente às inovações interligadas as 

atividades de refino. 

 Em suma, o futuro do setor - no sentido de exportações e vendas - continuará 

apresentando desafios e pressões por parte do mercado internacional permeado pela volatilidade 

de preços e instabilidades geopolíticas. Do lado do mercado de derivados, conjectura-se a 

disseminação de restrições e uma demanda crescente pela melhoria da qualidade dos produtos. 

Tais exigências não serão apenas dos consumidores, mas também dos órgãos reguladores, 

fundamentados na redução dos impactos ambientais, vide a nova regulação determinada pela 

Organização Marítima Internacional para o óleo combustível marítimo, reduzindo 

percentualmente o seu conteúdo de enxofre a partir de janeiro de 2020 (FIRJAN, p. 52, 2019). 

 Já na ponta de compra, a fim de entender como serão afetados os importadores desses 

bens, faz-se necessário pensar que o caminho racional é o fechamento de refinarias em algumas 

partes do mundo e, consequentemente, fusões e associações entre empresas visando aos ganhos 

de eficiência e competitividade provavelmente serão uma realidade no futuro próximo (FIRJAN, 

p. 52, 2019). Nesse sentido, o setor de refino vem se transformando intensamente e a janela de 

atrair investimentos como estes para o Brasil vai se fechando rapidamente. Dado sua dependência 

externa quanto aos derivados, a necessidade de diversificação de fornecedores se amplia num 
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contexto de oligopolização do mercado. Esse cenário indica uma possível elevação nos preços 

(FIRJAN, p. 52, 2019).  

 Finalmente, é razoável concluir que a previsão dita que o petróleo e seus derivados terão 

aumento da produção nos próximos anos, porém, ao mesmo tempo se estima uma diminuição da 

sua fatia na composição da matriz energética mundial. Seguidamente, a diversificação e os 

investimentos em eficiência dos produtos finais ganharão relevância, substituindo a predominância 

dos combustíveis fósseis pelos renováveis no geral (TOLMASQUIM, 2012). 

 Dessa forma, unindo a expectativa de redução dos fósseis com a diversificação da matriz, o 

cenário futuro do Brasil é de ampliação das fontes eólicas, solar e de biomassa em primeiro plano, 

uma vez que já possuem capacidade instalada e certa infraestrutura para desenvolvimento, como 

indica a figura 8. A competitividade destas ainda é prejudicada pela ausência de economia de 

escala e pelo alto custo inicial das plantas (D’ALMEIDA, p. 6, 2019).  

Sendo assim, o futuro de sucesso das renováveis depende intrinsecamente de estímulos 

governamentais de todos os tipos – desde fiscais, passando por subsídios até recursos de pesquisa e 

desenvolvimento. O mercado promete um comportamento crescente, o que é um grande estímulo, 

mas insuficiente quando o tema é viabilidade econômica (D’ALMEIDA, p. 6, 2019). 

Figura 8 - Principais tecnologias para 2031 

 

 

Fonte: IEA, p. 14, 2021a 
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4.1. Competitividade de bens intensivos em energia 

 Como supracitado, o P&G correspondem a insumos básicos para praticamente todas as 

cadeias industriais, compondo diversos produtos de diferentes intensidades tecnológicas com suas 

inúmeras aplicações (MENDES et al, p. 104, 2017). Igualmente, eles configuram parte de custos 

intrínsecos em todas as etapas de produção, fazendo-se presentes nos combustíveis que permitem a 

logística ou no plástico das embalagens, por exemplo. 

 Especialmente para a indústria, os desafios e impactos da redução da dependência dos 

combustíveis fósseis e produtos petroquímicos estão interconectados à necessidade de grandes 

investimentos, ao desenvolvimento de novas tecnologias e a eventos climáticos, como secas, 

enchentes e deslizamentos de terra. Todos esses aspectos afetam diretamente os preços finais dos 

produtos e consequentemente sua competitividade no comércio exterior. 

 Isto posto, visando manter as metas de redução de emissões de carbono estabelecidas pelo 

Acordo de Paris, a onipresença do petróleo precisa ser reduzida ao longo das cadeias produtivas. 

Nessa lógica, surgem os instrumentos de precificação do carbono que prometem encarecer seu 

custo de utilização, a fim de impulsionar os Estados a acelerar suas transições energéticas. 

 Isso acontece porque existem dois custos de transição: os nacionais liderados 

espontaneamente pelas empresas e Governo dentro dos limites territoriais, conforme a ênfase que 

eles entendem adequadas e sua disponibilidade para investir nas reformas; e, os custos 

internacionais impostos e acordados pelos demais países e companhias do globo. Estes, 

principalmente a Europa e vizinhos do Norte global, estão vivendo a transição mais intensamente 

que o Brasil e, consequentemente, exigem maior comprometimento com a redução de todos seus 

parceiros comerciais direta ou indiretamente. 

 Nesse sentido, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos divulgaram propostas de 

impostos de fronteira de carbono como parte de suas iniciativas verdes. Os chamados CBAM 

podem ser traduzidos como Mecanismos de Ajuste de Carbono na Fronteira e visam reduzir a 

entrada de carbono no seu território. Portanto, bens intensivos em carbono, como ferro, aço, 

cimento, fertilizantes, alumínio são exemplos de produtos que serão cobertos pelo CBAM.  

A Comissão Europeia intui estabelecer um período de transição entre 2023 e 2025, em que 
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será imposto aos importadores apenas comunicar o nível de emissões incorporadas nos seus 

produtos. A partir de 2026, a cobrança da taxa terá início. Na prática, o mecanismo funciona como 

mais um imposto sobre as importações, elevando os custos dos produtos em que ele se aplica 

(HUFBAUER, 2021). 

Similarmente, nos EUA, alguns democratas divulgaram uma proposta para a criação de 

uma tarifa sobre o carbono com início de vigência datado para 1º de janeiro de 2024. O esquema 

cobriria bens intensivos em carbono que estão "expostos à concorrência comercial", incluindo os 

mesmo bens elencados pela UE e também o gás natural, petróleo e carvão. Essa lista se expandiria 

à medida que os Estados Unidos aprimorassem seus cálculos da intensidade de carbono em 

distintos produtos (HUFBAUER, 2021). 

Nesta proposta, os importadores pagariam uma taxa com base nos custos que os produtores 

norte-americanos devem incorrer em conformidade com os padrões ambientais domésticos e a 

quantidade de emissões de gases de efeito estufa associadas a cada produto, ambos determinados 

pelo Departamento do Tesouro (HUFBAUER, 2021). 

Respeitando essa tendência, o governo do Canadá divulgou no seu Plano de Crescimento 

Limpo de 2016 a precificação do carbono como um pilar fundamental. Os níveis pré-estabelecidos 

partiam de um preço de carbono de US$ 50 por tonelada em 2022. Seguidamente, continuaria a 

aumentar US$ 15 por ano após 2022, até atingir US $ 170 por tonelada em 2030.  O discurso da 

comissão por trás desse plano é que todos os países apresentem estratégias eficazes e ambiciosas a 

fim de cumprir seus compromissos no Acordo de Paris (CANADA, 2021). 

 Na prática, a precificação foi desenhada para recair sobre países que ou não tem um 

sistema de precificação de carbono ou aplicam um preço menor, de modo que igualariam os custos 

dos bens importados com os domésticos. Além disso, estudos sobre medidas de taxação, 

efetivamente similares ao CBAM, ou a exigência de licenças de emissões podem determinar novas 

práticas a serem aplicadas aos importados (CANADA, 2021). 

 Além disso, um relatório de 2017 do Banco Mundial nomeado Carbon Princing 

Leadership Coalition, estimou que o preço de carbono apropriado para cumprimento das metas do 

Acordo de Paris deveria ser de USD 40-80/t CO²e até 2020, elevando-se para e USD 50-100/t 

CO²e até 2030 (WORLD BANK, 2017). Até o momento, esses níveis estão distantes de se 
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tornarem mundialmente uniformes.  

Contudo, tal como a UE, os EUA e o Canadá, um número crescente de países já possuem, 

ou planejam implementar, esquemas de precificação ou impostos de carbono. Dentre os demais 

Estados, podem ser citados a Austrália, Coreia do Sul, África do Sul e China, por exemplo (LSE, 

2018).  

Essas medidas podem vir a ser questionadas pela OMC por enfrentar suas normas de não 

discriminação entre as nações. Entretanto, seu banimento é improvável. No intuito de reduzir, os 

atritos comerciais, alguns especialistas especulam a criação de um corpo especializado para 

calcular e atualizar periodicamente um suposto imposto restritivo de carbono - sejam taxas ou 

regulamentações. A expectativa é que, coletivamente, os membros da OMC concordem com 

algum meio termo entre a elevação dos custos de carbono e sua eliminação (HUBBAUER, 2021). 

 Por muito tempo, houve uma desconexão entre a economia do clima e as políticas 

macroeconomias. Ambas coexistirem, mas não conversavam. Essa realidade mudou com as novas 

normas e dinâmicas estabelecidas em Paris. Apesar de ainda não estar claro qual lógica vai 

prevalecer quando os objetivos se confrontarem, como no caso das barreiras europeias do exemplo 

anterior, fica claro que o Brasil não pode traçar sua transição isoladamente. Mesmo um Estado 

decidindo optar por mudanças mais graduais, as decisões mais iminentes do resto do mundo vão 

afetá-lo e os custos de sua imprudência vão ser bem maiores do seriam se planejada uma transição 

mais eficiente previamente. 

  Sendo assim, uma previsão razoável é: as cadeias de produção vão sofrer aumentos de 

custos em função do petróleo oriundo de duas possiveis vias princiapais. A primeira remete a 

precificação do carbono e punição pela permanecnia da sua manutenção entre os insumos em uso. 

A segunda se traduz no enfrentamento da elevação dos seus custos de compra, uma vez que as 

energias renováveis evoluam e se tornem mais acessíveis e baratas, como ditam as previsões. Isto 

é, ou o petróleo e seus derivados vão encarecer por meio da taxação ou em função da ascensão de 

substitutos para sua oferta. Em ambos os casos, não investir na sua diversificação gera prejuízo 

relativo para os produtores e consumidores. 

 Assistindo esses novos instrumentos de precificação sendo adotados no mercado, a 

Confederação Nacional da Industria elaborou e publicou em 2020 um estudo para avaliar os 

impactos dessa tendência  nomeado de “A precificação de carbono e os impactos na 
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competitividade da cadeia de valor da indústria”. No relatório em questão, eles ainda levantam 

mais um caminho para estabelecimento desses mecanismos: o caso do próprio Brasil ter de adotá-

los voluntariamente para atingir sua meta de redução presente na NDC assinada em Paris. 

 Nesse sentido, no melhor cenário as receitas arrecadadas com a cobrança da taxa de 

carbono seriam direcionadas para investimento em tecnologia de mitigação do próprio setor. 

Calculando a provável ordem da taxação neste caso, os valores chegam a US$100/tCO². Por outro 

lado, sob as lentes mais pessimistas e sem considerar o reinvestimento em medidas de redução, os 

valores poderiam chegar a US$250/tCO² (CNI, p. 23-24, 2020). 

 A implementação das taxas de carbono são o pontapé inicial para uma série de efeitos 

cascata na economia. Em um primeiro momento há o aumento dos custos de produção; os quais 

são seguidos pela redução dos níveis de atividade da indústria e do PIB; podendo aumentar o 

desemprego, gerar inflação e reduzir o poder aquisitivo da população (CNI, p. 25, 2020). 

 Em suma, a descarbonização tem uma dimensão macroeconomia que vem sendo no 

mínimo negligenciada. Frequentemente, a transição energética vem sendo pintada como uma 

evolução linear e positiva, de forma que o quadro visualizado é da sua estabilização, com as metas 

compridas e todos os setores e indivíduos plenamente adaptados. No entanto, os efeitos colaterais 

da implementação das mudanças é deixado de lado e esses passam essencialmente por 

transformações institucionais, ao mesmo tempo, impostas e suavizadas pelos Estados.  

 Dentre as reformas imprescindíveis e previsões quase palpáveis estão os mecanismos de 

precificação de carbono. Eles serão responsáveis por incrementar o preço de produtos ao redor de 

todos os setores da economia e aumentar ou reduzir a competitividade daqueles que se adaptarem 

mais rapidamente ou não. 

 Por fim, uma última expectativa para o Brasil e para o mundo está na redução dos 

combustíveis fósseis a insumos insubstituíveis. Ou seja, o consumo remanescente será do petróleo 

utilizado na produção de bens onde compõem os insumos dos produtos, como plásticos, 

equipamentos de captura de carbono e armazenamento ou em setores nos quais as opções de baixa 

emissão são escassas (IEA, p.18, 2021b).  

 Assim, existem dois cenário principais no que tange os impactos da precificação de 

carbono no comércio internacional brasileiro. O primeiro é o de exposição e vulnerabilidade frente 

as mecanismos implementados no mundo. Nesse quadro, o Brasil é penalizado e perde 

competitividade dos seus bens intensivos em carbono, na medida em que a lentidão da transição 
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energética doméstica empurra o país para as margens das relações e trocas internacionais regidas 

pelo regime do Acordo de Paris. 

 Em contrapartida, em um segundo cenário o Brasil incorpora medidas de precificação, 

incentivando uma mudança do comportamento de empresas e consumidores, tal como 

investimentos e gastos em alternativas mais eficientes e condizentes com a política ambiental. 

Seguindo essa lógica, os mecanismos de carbono poderiam melhoras os índices de intensidade 

energética da economia, aumentando a relação entre valor agregado por produto com o nível de 

energia gerada e carbono emitido no processo (EPE, p. 29, 2020b). 

 Assim, o país poderia estabelecer uma distribuição justa dos custos e benefícios da 

descarbonização da economia, na medida em que impulsiona o alinhamento entre políticas e 

objetivos. Para isso, o governo precisa planejar sua estratégia de implantação priorizando o 

engajamento dos stakeholders e a aceitação pública; uma introdução gradual; boa governança das 

receitas de precificação; e, comunicação clara e transparente (EPE, p. 3, 2020b).  

 Em ambos os cenários, o papel que a precificação de carbono desempenhará no futuro 

brasileiro será significativa. Ou ela será a responsável pelo efeito preço-relativo, desincentivando 

os investimentos em alto carbono no curto prazo, ou estará presente no estímulo a investimentos 

coordenados em baixo carbono (EPE, p. 35, 2020b). 
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4.3.Comércio de tecnologia e inovação  

 A transição energética pavimentou o caminho para o desenvolvimento de inúmeras novas 

tecnologias e agora seu mais recente caráter de urgência acelera as inovações. Dentre as duas mais 

promissoras e envoltas em expectativas estão o hidrogênio, captura de carbono e as baterias. As 

expectativas quanto ao primeiro são abundantes e vão desde a possibilidade de um combustível 

verde para veículos pesados e aviões, até a criação de um mercado global de troca. Analogamente, 

a tecnologia de armazenamento de energia nas baterias vislumbram um futuro guiado pela 

substituição dos veículos do mundo para os EVs. Por fim, as previsões para captura de carbono 

incluem projetos que prometem a captura pelo ar (YERGIN, p. 438-440, 2021).  

 A partir desse quadro, o maior potencial para o Brasil está no desenvolvimento do 

hidrogênio verde. As previsões gerais para essa fonte especulam um preço competitivo já na 

década de 2030, principalmente, pela possibilidade da sua aplicação na indústria e o setor de 

transporte. Seu papel mais significativo na transição energética seria o de garantir segurança, 

complementando as fontes intermitentes, a fim de cobrir períodos mais longos de baixo rendimento 

das energias renováveis (MCKINSEY, p. 4-5, 2021a). 

 Atualmente, a geração de energia através do hidrogênio já é uma tecnologia conhecida, mas 

não possui uma vertente ecológica. 95 % da produção contemporânea é baseada em combustíveis 

fósseis (IRENA, p. 13, 2018). Os processos que vêm sendo desvendado e prometem altos retornos 

são os de como produzi-lo através da eletrólise da água ou a partir da biomassa como matéria 

prima, de modo que não gere novas emissões de GEEs (AHK RIO DE JANEIRO, p. 17, 2021) 

 Hoje, já está em curso uma verdadeira “corrida” das nações para o estabelecimento de 

estratégias nacionais voltados para as tecnologias de hidrogênio. No papel de elemento químico 

mais comum no universo, ele já se destaca pela disponibilidade abundante e seu potencial em 

comparação com as demais tecnologias é incomparável (IRENA, p. 12, 2018).  

 A maior vantagem brasileira que justificaria seu investimento no hidrogênio, no entanto, 

desponta no seu potencial para exportação. Como a produção de hidrogênio depende da 

disponibilidade de fontes renováveis para eletrólise, seja pela escassez de tais fontes ou 

incapacidade de direcionar parte da capacidade instalada para sua geração, estima-se que muitos 

países com uma elevada demanda futura por hidrogênio, tais como União Europeia, Coreia do Sul, 

Japão não terão a infraestrutura adequada para a produção (HYDROGEN COUNCIL, 2021, p.18). 

Assim, espera-se um elevado crescimento na demanda por importação de hidrogênio a partir de 
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2030, com curva de crescimento cada vez mais inclinada pelo menos até 2050 (AHK RIO DE 

JANEIRO, p. 18, 2021).  

 Contudo, faz necessário tornar as inovações mais próximas da realidade do Brasil. Além 

das políticas governamentais, uma alternativa consiste no redirecionamento do volume financeiro 

das obrigações da cláusula dos contratos de concessão, partilha e cessão onerosa, relativas ao setor 

de P&G. Estas determinações dizem respeito ao investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação que está presente nos contratos do setor, como ferramenta de compensação ao Estado 

pela provisão dos recursos naturais. Em 2020, os valores advindos deles totalizaram R$ 1,5 bilhão 

pagos (FIRJAN, p. 40, 2019). 

 Nesse sentido, a exemplo da experiência norueguesa, que adotou uma estratégia 

explicitamente de desenvolvimento industrial vinculado ao setor de P&G, o Brasil poderia 

aumentar o percentual do investimento em pesquisa dos seus contratos de exploração. Assim, a 

produção de petróleo e gás brasileira maximizaria no longo prazo os ganhos e o bem-estar da 

sociedade brasileira em geral, e não apenas aos retornos financeiros do pré-sal (MENDES et al, p. 

99, 2017). 

 Assim, dado que para alcançar a neutralidade das emissões é imprescindível o 

desenvolvimento de novas tecnologias (IEA, p. 15, 2021), o Brasil deve aproveitar seu grande 

potencial para se tornar um dos pioneiros da inovação. Desse modo, o hidrogênio verde se destaca 

como investimento a ser priorizado.  
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5. Conclusão  

A nova transição energética está se impondo pelo mundo. Os novos paradigmas verdes 

exigem mudanças cada vez mais ousadas e fica claro que os que não acompanham estão sendo 

marginalizados no sistema e vão ser penalizados por isso. O Brasil apresenta potencialidades 

econômicas verdes pouco ou ainda inexploradas. Estas mereceriam especial atenção e estímulo no 

caminho para uma economia ambientalmente mais amigável e correspondendo ao regime do 

Acordo de Paris (JUNIOR, p. 29, 2016). 

Sendo assim, este trabalho procurou desenvolver os principais eventos e suas 

consequências, procurando desenhar o impacto da nova transição energética no comércio 

internacional brasileiro. Nessa perspectiva, três eventos nítidos se aproximam. O primeiro se 

resume a um pico da demanda por petróleo e derivados que vai impactar diretamente no nível de 

exportações e importações. A diversificação visando a mitigação dos riscos torna-se cada vez mais 

obrigatória, principalmente para o Brasil, que depende tanto das compras, como da vendas dessa 

indústria. A partir disso, emergem algumas oportunidades e outras vulnerabilidades.  

Como desenvolvido ao longo do presente trabalho, a grande diversificação da matriz 

energética brasileira pressupõe um potencial solar, eólico, de biomassa singular. Os investimentos 

nestes podem ser uma parte da solução para o melhor aproveitamento econômico da transição, na 

medida em que se tornam mais competitivos e eficientes, substituindo os combustíveis fósseis.  

O segundo aspecto remete a precificação de carbono e as implicações desse aumento de 

custos nos bens intensivos em energia. Novamente, o Brasil pode se favorecer da sua infraestrutura 

já instalada e depositar parte da sua estratégia em criar um mecanismo eficiente que reverta os 

recursos taxados para novos investimentos; enquanto, paralelamente insere o país nas tendências 

globais e assegura que ele esteja alinhado com seus principais parceiros, a fim de não ser 

prejudicado em relação aos bens em questão. 

 Por fim, a inovação e as novas tecnologias prometem revolucionar os próximos anos do 

setor energético. Desse modo, a escolha é clara: ou o Brasil será um consumidor de inovação e terá 

custos, conforme precisa importar o conhecimento ou ele se transforma no exportador. Para isso, o 

ambiente já é propício e basta a adequação do governo e empresas.      
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