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RESUMO 

A temática ambiental está cada vez mais presente, não apenas na esfera de governos, 

organizações internacionais e de grandes corporações, como também em pesquisas e trabalhos 

acadêmicos na área de Estratégia de negócios. Apesar da histórica negligência a essa temática, 

a literatura de gestão estratégica vem incorporando crescentemente elementos relacionados ao 

meio ambiente no âmbito da estratégia. Uma das formas de se obter desempenho condizente 

com demandas ambientais tem sido protagonizada por meio de investimentos em 

biocombustíveis, passando a ter implicações práticas nas estratégias de diversas organizações 

no mundo. O objetivo de pesquisa deste trabalho foi o de investigar por que e como o etanol 

foi incorporado na estratégia formal de uma organização brasileira historicamente vinculada 

ao setor petrolífero no Brasil. Partindo de uma perspectiva geopolítica, esta tese argumenta 

que a dinâmica que envolve a incorporação do etanol na estratégia dessa organização não 

pode ser compreendida apenas por meio de uma dimensão estritamente econômica. No 

decorrer da tese, é considerada a pertinência de se levar em conta ou não uma dimensão de 

poder para compreender o fenômeno investigado. Para a condução da pesquisa, buscou-se 

para mostrar a importância do conceito de legitimidade na dinâmica das estratégias 

relacionadas aos biocombustíveis. No decorrer da investigação, a distinção entre Norte e Sul 

global foi apontada como uma das facetas do processo de incorporação do meio ambiente em 

estratégias e políticas no nível internacional, na qual perspectivas neoliberais buscam 

sustentar a centralidade da dimensão econômica, tornando menos visível as assimetrias de 

poder entre países do Norte e Sul global. As implicações do processo de incorporação do 

etanol na estratégia da organização estudada também foram analisadas nos níveis 

organizacional e nacional, na qual foram ressaltados os conflitos de interesses existentes em 

cada um desses níveis. Conclui-se que a incorporação do etanol está imersa em um contexto 

caracterizado por disputas geopolíticas, tanto no nível nacional quanto internacional, mostra a 

pertinência de considerar outras dimensões de análise em investigações na área de Estratégia, 

como os aspectos relacionados a poder e espaço geográfico. 

 

Palavras-chave: Administração. Estratégia. Legitimidade. Biocombustíveis. Geopolítica. 
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ABSTRACT 

Environmental issues are increasingly relevant, not only for governments, international 

organizations and big corporations, but also to academic research in the field of business 

strategy. Despite the fact that field of business strategy historically overlooked environmental 

issues, strategic management literature has been increasingly incorporating environment as a 

part of strategies. One way to cope with environmental issues in practice has been achieved 

through investments in biofuels. The research objective is to analyze why and how ethanol 

was incorporated into the formal strategy of a Brazilian organization historically linked to the 

oil sector in Brazil. From a geopolitical perspective, this thesis argues that the dynamics 

related to the incorporation of ethanol in the formal strategy of this organization cannot be 

understood only through an economic dimension strictly. It is considered the relevance of 

taking into account whether or not relations of power are relevant to understand the 

phenomenon under investigation. Additionally, we intended to show the importance of the 

concept of legitimacy to the dynamics of strategies related to biofuels. The distinction 

between the global North and South was identified as a key element of the process of 

incorporation of the environment into strategies at the international level, in which neo-liberal 

perspectives seeks to sustain the centrality of the economic dimension, making less visible 

power asymmetries between the North and Global. The implications of the incorporation of 

ethanol in the formal strategy of the organization analyzed were also considered from the 

perspective of the organizational and national levels, in which conflicts of interest in each of 

these levels were highlighted. We conclude that the incorporation of ethanol is placed in a 

context also characterized by geopolitical struggles, both nationally and internationally, that 

shows the relevance of considering other dimensions of analysis in research in the field of 

business strategy, such as to aspects related to power and geographical space. 

 

Keywords: management; strategy; legitimacy; biofuels; geopolitics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Alusões à maior proteção ao meio ambiente têm se tornado mais presentes não apenas 

por parte de governos, grandes organizações internacionais (e.g., Banco Mundial, Nações 

Unidas, etc.) e grandes corporações, como também por acadêmicos na área de Estratégia. 1 

Embora, porventura, incipiente, é possível notar um aumento crescente no trato do meio 

ambiente na literatura da área de Estratégia e também na prática empresarial e governamental. 

Essa mudança coincide com os crescentes questionamentos relativos à legitimidade de 

certas ações de grandes corporações. Exemplos de atividades corporativas controversas e falta 

de transparência, muitas vezes corroboradas pela negligência do Estado, como no caso das 

fraudes administrativas da Enron e Worldcom nos EUA (WHITTINGTON et al., 2003) e da 

Parmalat e Shell na Europa (GRANT e VISCONTI, 2006) ilustram esses questionamentos. 

Situações semelhantes tanto em termos sociais como ambientais foram observadas em casos 

de abusos de poder nas operações de algumas corporações transnacionais de economias 

consideradas desenvolvidas em países tidos como emergentes ou subdesenvolvidos (GOSH e 

GUVEN, 2006). 

O meio ambiente deixou de ser considerado um tópico alheio a estratégia empresarial 

(RUGMAN e VERBEKE, 1998; SHRIVASTAVA, 1995). A preocupação e a ênfase 

dedicadas a questões ambientais estão sendo cada vez maiores, a ponto de atraírem mais a 

presença de organizações do setor privado (PORTER e VAN DER LINDE, 1995a; PULVER, 

2007; BLED, 2009). Estratégias de empresas do setor privado estão se direcionando, de forma 

explicita, a lidar com questões relativas ao meio ambiente, tanto em termos de oportunidades 

como de fonte de riscos aos negócios (HOFFMAN, 2005; PINKSE e KOLK, 2008). 

Biocombustíveis estão sendo considerados como uma das formas de atuação que 

permite lidar com o meio ambiente, na qual o uso do etanol, por exemplo, é associado a um 

combustível que “acarreta redução considerável das emissões de diversos poluentes e gases 

do efeito estufa” (SIMÕES, 2007, p. 26). Apesar da maior ênfase ambiental conferida aos 

biocombustíveis em anos recentes, a legitimidade do aumento do emprego de tal tipo de 

combustível não está garantida (DE VERA, 2008). Controvérsias relativas a ocupação de 

terras férteis para produção de energia, ao invés do cultivo de alimentos (ZIEGLER, 2007), a 

intensificação de monoculturas (HOLT-GIMÉNEZ e SHATTUCK, 2009; YOUNG e 

                                                 
1  Nesta tese, a “área de Estratégia” é entendida como sendo uma subdivisão da área de Administração, 
usualmente direcionada ao estudo de estratégias no âmbito empresarial. 
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STEFFEN, 2009) e a possibilidade de incentivar uma maior volume de desmatamentos 

(JONASSE, 2009) ilustram algumas das oposições a legitimidade da disseminação e de um 

crescimento do uso de biocombustíveis em grande escala. 

A despeito das controvérsias em relação aos biocombustíveis, esse tipo de combustível 

passou a ser incorporado na estratégia de diversas organizações. No Brasil, por exemplo, 

empresas de aviação e de geração de energia passaram a considerar o etanol e a cana-de-

açúcar como potenciais insumos que poderiam influenciar suas estratégias (BNDES e CGEE, 

2008). Nos Estados Unidos da América (EUA), um maior número de grandes corporações 

ligadas aos agronegócios de biotecnologia e empresas agrícolas passou a elaborar estratégias 

direcionadas ao etanol (DE VERA, 2008). Políticas públicas desenvolvidas em diversos 

países (e.g. EUA, Japão, União Européia, Paraguai, etc.) passaram a incentivar a mistura de 

biocombustíveis em combustíveis como a gasolina. 

Muitos dos principais argumentos utilizados em favor da legitimidade dos 

biocombustíveis enaltecem aspectos de desempenho econômico, como a possibilidade de criar 

novos produtos e mercados, desenvolvimento social e econômico, além da geração de 

trabalho e renda (ASSIS et al., 2007; SOUZA e MACEDO, 2009; UNCTAD, 2009). Todavia, 

pode-se argumentar que a legitimidade de biocombustíveis, como o etanol, não é influenciada 

apenas por questões de cunho econômico. 

Partindo de uma perspectiva geopolítica, esta tese procura ressaltar que aspectos de 

poder são de fundamental importância para compreender a dinâmica social que envolve a 

incorporação dos biocombustíveis na estratégia de diferentes tipos de organizações. Ao 

contextualizar em termos geopolíticos a incorporação dos biocombustíveis na estratégia, 

busca-se levantar como essa incorporação não reflete apenas aspectos de cunho econômico, 

na qual a dimensão de poder nas relações sociais é relevante na compreensão da dinâmica da 

estratégia.  

Esta tese analisa o processo de incorporação do etanol como parte da estratégia de 

uma organização específica como ponto de partida das reflexões, cujo nome fictício é 

Empresa de Petróleo e Energia do Brasil (EPEB). A EPEB é uma grande organização 

brasileira que esteve historicamente vinculada ao setor do petróleo. Como objeto de pesquisa, 

o fato de essa organização ter uma vinculação ao setor petrolífero, historicamente refratário ao 

desenvolvimento de fontes alternativas ao do petróleo (PULVER, 2007; SKJÆRSETH e 

SKODVIN, 2003), e estar sediado no Brasil foram elementos de reflexão que se somaram no 

decorrer da investigação. Uma perspectiva geopolítica de investigação permite analisar que, 

pelo fato da EPEB estar sediada em um país tido como menos desenvolvido, a legitimação da 
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incorporação do etanol na estratégia da organização tem implicações que não se limitam a 

aspectos de cunho econômico. A legitimação está associada a poder que se transcendem ao 

nível organizacional da EPEB, tendo interfaces com os níveis nacional e internacional no que 

se refere a geopolítica dos biocombustíveis.  

O capítulo introdutório terá mais três subseções. Na próxima subseção, apresenta-se a 

relevância que a temática meio ambiente representa na estratégia de diferentes organizações, 

dando ênfase especial em como preceitos neoliberais têm sido influentes nesse processo de 

incorporação de questões ambientais, inclusive na área de Estratégia. Na seqüência, será 

apontada a pertinência de analisar estratégias a partir de uma perspectiva geopolítica, 

argumentando a importância de se considerar aspectos de poder no processo de incorporação 

de biocombustíveis na estratégia. Por fim, serão formalizados os objetivos de pesquisa que 

norteiam a investigação. 

 

1.1 Estratégia, meio ambiente e neoliberalismo 

A importância de temas relacionados ao meio ambiente tem sido crescente no mundo 

das organizações. Apesar de haver uma histórica negligência dessa temática por parte de 

acadêmicos da área de Estratégia (GOODALL, 2008; PORTER e VAN DER LINDE, 1995a; 

SHRIVASTAVA, 1995), recentemente, linhas de pesquisa ligadas a responsabilidade 

ambiental de corporações (MCWILLIAMS e SIEGEL, 2001; PORTER e KRAMER, 2006; 

VOGEL, 2005), mudanças climáticas (LEVY e EGAN, 2003; LASH e WELLINGTON, 2007; 

PINKSE e KOLK, 2009) e emissões de gases de efeito estufa (JONES e LEVY, 2007; KOLK 

e EGAN, 2008), por exemplo, estão ganhando respaldo no meio empresarial (PORTER e 

REINHARDT, 2007). 

Alguns autores enfatizam que as empresas deveriam alinhar suas estratégias a pressões 

regulatórias e de grupos de pressão relacionadas a um melhor trato com questões ambientais 

(AZZONE e BERTELE, 1994; PORTER e VAN DER LINDE, 1995a). Outros apontam que 

uma maior eficiência ambiental e a criação de vantagem competitiva têm uma estreita ligação 

no contexto de empresarial contemporâneo (LASH e WELLINGTON, 2007; 

SHRIVASTAVA, 1995). Em ambos os casos, acadêmicos da área de Estratégia enfatizam a 

dimensão econômica no que tange a considerações acerca de questões ambientais, 

Para compreender esse processo que confere maior ênfase a aspectos ligados ao meio 

ambiente na área de Estratégia, foi utilizado o conceito de “ambientalização” (BUTTEL, 1992; 
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LOPES, 2006) sob uma perspectiva geopolítica. Como um neologismo, “ambientalização” 2 é 

um conceito que ajuda a analisar a dinâmica de fenômenos que estão relacionados ao aumento 

da relevância de aspectos ambientais em diferentes esferas das relações sociais (LOPES, 

2006). Em termos conceituais, entende-se por “ambientalização” o processo pelo quais 

considerações relacionadas ao meio ambiente são concretamente incorporados em decisões 

estratégicas, políticas e econômicas, seja em termos educacionais, científicos, empresariais, 

geopolíticos, etc. (BUTTEL, 1992).  

O conceito de ambientalização pode ser utilizado para compreender a construção de 

conexões entre estratégia e meio ambiente, usualmente considerados como antagônicos e 

contraditórios na área de Estratégia (BOIRAL, 2006; PORTER e VAN DER LINDE, 1995a). 

Em oposição com a idéia de que lidar com o meio ambiente gera apenas custos e onera a 

capacidade de competição, os principais argumentos em favor da ambientalização na área de 

Estratégia têm girado em torno de aspectos econômicos, tais como a geração de novas 

oportunidades de negócios, da inovação e criação de novos produtos e serviços e da 

reestruturação de indústrias oriundas da adoção de práticas mais efetivas e eficientes em 

termos ambientais (BOIRAL, 2006; LASH e WELLINGTON, 2007; PORTER e VAN DER 

LINDE, 1995b; PORTER e REINHARDT, 2007). 

Na prática, uma maior aderência a temática ambiental em estratégias, contudo, não 

está relacionada apenas a questões de cunho econômico. Questões ambientais passaram a 

ocupar um espaço de destaque não apenas nas estratégias em nível das empresas (PORTER e 

REINHARDT, 2007), tornando-se também parte da agenda política entre governos (VIOLA, 

2002). Entretanto, na área de Estratégia, a incorporação do meio ambiente em estratégias de 

diferentes tipos de organizações parece indicar apenas a relevância da dimensão econômica. 

Todo um histórico de pressões políticas exercidas por governos, grupos de pressão, ativistas, 

movimentos sociais, dentre outros, em diferentes contextos e momentos, parece ser 

negligenciado no trato da ambientalização por parte das abordagens dominantes no âmbito 

empresarial. 

O processo de ambientalização, ao influenciar na dinâmica das relações geopolíticas 

em nível internacional, parece ter implicações que não se limitam apenas a uma dimensão 

econômica. A impossibilidade política de se lidar com assuntos relacionados ao meio 

ambiente em nível estritamente local tem feito com que haja a necessidade de coordenação de 

ações que contam com algum tipo de concatenação no nível internacional. (NEWELL e 

                                                 
2 Traduzido do termo em inglês environmentalization (BUTTEL, 1992). 
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PATERSON, 2009; VIOLA, 2002), na qual legitimidade é de vital importância para a 

(re)configuração das relações de poder (BERNSTEIN, 2005; BODANSKY, 1999).  

Legitimidade também é relevante para a estratégia, uma vez que a capacidade de 

sobrevivência de uma organização depende, em parte, da legitimação de sua existência em um 

determinado contexto social (DOWLING e PFEFFER, 1975; PFEFFER e SALANCIK, 2003). 

Estratégia está associada a poder, mesmo no contexto empresarial, pelo fato de que, como 

uma forma de prática social, pode moldar (e ser moldada) pelo exercício de influências no 

contexto das relações sociais (CARTER et al., 2008; KNIGHTS e MORGAN, 1991; LEVY et 

al., 2005). Sob esse prisma, mesmo a dinâmica econômica deveria ser compreendida como 

uma forma de poder sendo exercida no contexto social (WHIPP, 1996).  

O processo de ambientalização da estratégia, isto é, a busca da incorporação de 

questões ligadas ao meio ambiente na estratégia de organizações passou a ser de fundamental 

importância como uma das formas de criar e/ou manter a legitimidade de diferentes tipos de 

organizações e de práticas em um contexto mais sensível a questões ambientais. Entretanto, 

esse processo de ambientalização da estratégia parece não embasar sua legitimidade apenas 

em uma dimensão econômica, dando ênfase aos “benefícios” ao meio ambiente advinda de 

trocas comerciais, criação de novos mercados ou como forma de aprimorar a capacidade de 

competição de organizações no âmbito de mercado. 

Baseado na tipologia desenvolvida por Clapp e Dauvergne (2005), pode se argumentar 

que a ambientalização da estratégia, na teoria e na prática, tem uma aderência com preceitos 

neoliberais. Essa tipologia, que parte de uma perspectiva de economia política, reconhece que 

questões ambientais não influenciam apenas a dimensão econômica, como também tem 

implicações de poder no nível internacional. Em termos teóricos, indica que não há uma 

abordagem única para compreender a ambientalização na prática, mas uma pluralidade de 

perspectivas que disputam por uma maior legitimação de suas respectivas visões políticas 

acerca do meio ambiente. 

A ambientalização da estratégia que é prescrita pela literatura dominante da área de 

Estratégia tem uma grande similaridade com perspectivas neoliberais, se considerada sob a 

perspectiva formulada por Clapp e Dauvergne (2005). Essa proximidade da literatura de 

estratégia empresarial com perspectivas neoliberais também é apontada por outros 

acadêmicos que analisam aspectos econômicos considerando uma dimensão de poder (e.g., 

BERSTAIN, 2005; BLED, 2009; NEWELL e PATERSON, 2009). Isso porque há uma 

constatação de que preceitos neoliberais, que enfocam a dimensão econômica e o 

protagonismo de organizações do setor privado como sendo a melhor solução para problemas 
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ambientais, têm uma grande similaridade com as justificativas para a ambientalização da 

estratégia no meio empresarial. 

A proposição de Clapp e Dauvergne (2005, p. 4-7) destaca os seguintes preceitos que 

compõem, de forma geral, abordagens neoliberais: i) o principal motor da degradação 

ambiental é a falta de crescimento econômico, pobreza e mercados pouco eficientes, que 

acabam por criar práticas de exploração dos recursos naturais desordenadas e ineficientes; ii ) 

a criação de mercados integrados globalmente tem a capacidade de gerar, no longo prazo, o 

crescimento econômico necessário, na qual a liberalização dos mercados, maior 

especialização e a redução de subsídios e intervenção dos governos, por exemplo, seriam 

formas de atenuar os impactos das mudanças climáticas; iii ) a promoção de ações ambientais 

(“verdes”) corporativas, adotadas de forma voluntária e guiadas pelas forças do mercado, 

seria uma das formas mais adequadas para contornar os problemas ambientais; e iv) inovações 

tecnológicas e o desenvolvimento científico serão capazes de contornar eventuais problemas 

relacionados ao meio ambiente, tais como mudanças climáticas. 

Dentre as principais características apontadas nessa tipologia, pode ser destacado o 

peso político conferido a aspectos econômicos em abordagens neoliberais, particularmente em 

termos de dinâmica de mercados (FAIRCLOUGH, 1993; PHILO e MILLER, 2001; 

READINGS, 1996). Contudo, muitos apontam que está justamente no predomínio de 

perspectivas neoliberais uma das razões para o aumento de problemas de cunho ambiental 

(e.g., HOLT-GIMÉNEZ e SHATTUCK, 2009; JONASSE, 2009; YOUNG e STEFFEN, 

2009). Para os críticos, a dinâmica econômica calcada em perspectivas neoliberais e meio 

ambiente seria, nesse sentido, incompatível. 

Por outro lado, defensores de perspectivas neoliberais, tais como Jagdish N. Bhagwati, 

um economista defensor do livre comércio que já atuou em diversas organizações 

internacionais (e.g. Organização Mundial de Comércio [OMC], Organização das Nações 

Unidas [ONU]), afirmam que é falacioso colocar a liberalização dos mercados e a proteção do 

meio ambiente como propostas políticas incompatíveis. Em particular, ele ressalta a 

importância da dimensão econômica como forma de gerar desempenho condizente às 

demandas políticas em relação ao meio ambiente. Segundo Bhagwati (2004, p. 138), a OMC, 

por exemplo, está colocando mais abertamente questões ambientais em sua pauta política, na 

qual o secretariado Acordo Geral de Tarifas e Comércio tem trabalhado para mostrar: 

[…] examples from the real world that showed that, contrary to the 
environmentalists’ pessimistic certainties, economic welfare increased with trade 
liberalization even though ideal environmental policies were not in place, and that 
the environment improved also. (BHAGWATI, 2004, p. 138) 
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A atribuição de grande poder político na dimensão econômica ganhou força 

internacional em décadas recentes, principalmente a partir de um intenso processo de 

disseminação de perspectivas neoliberais, tais como o Consenso de Washington (CHANG, 

2002; COOKE, 2004). Um dos pressupostos desse processo de disseminação de perspectivas 

neoliberais era a de que a dimensão econômica, baseada principalmente no livre mercado, 

forneceria uma solução universal aos problemas sociais, políticos e ambientais, 

independentemente das condicionantes históricas (e geográficas) de cada país ou região. Sob 

uma perspectiva geopolítica, entretanto, os preceitos neoliberais, que se auto-afirmam como 

pretensamente “neutros” e “despolitizados”, acabam por escamotear seus interesses em 

termos de exercício de poder (SLATER, 2004), tanto em um nível local quanto internacional. 

A relevância conferida para a dimensão econômica, por parte de perspectivas 

neoliberais, não foi atribuída “de lugar algum”, ou seja, não é desprovido de um lócus 

geográfico e uma história (DODDS, 2007; SLATER, 2004). Do ponto de vista de 

perspectivas críticas pós-colonialistas, por exemplo, a dinâmica das relações sociais baseadas 

em perspectivas neoliberais tem uma ligação histórica com visões políticas construídas a 

partir de países tidos como mais desenvolvidos, principalmente nos EUA e em países 

europeus (ESCOBAR, 1995; SLATER, 2004).  

A legitimidade de soluções baseadas na dimensão econômica, principalmente em 

termos de mercado, não é universal ou desprovido de uma história. Nas palavras de Neale 

(1980, p. 391), essa é uma via que pode ser atrelado historicamente ao “ocidente”, na qual: 

Solutions to problems faced by governments require the consent of the governed. 
The governed will consent when they feel that the solutions are morally proper, 
when they feel that the solutions are the result of processes which are politically 
proper, or when they feel the solutions are given by the nature of the world: that is, 
when they see the solutions as legitimate. Western capitalism gave the market a 
political role usually assigned – elsewhere and at other times – to courts, lay and 
ecclesiastical, to legislators, kings, and chancellor-in-equity, or to the common 
conscience and sense of society. (NEALE, 1980, p. 391) 

O Consenso de Washington é um exemplo de iniciativa que confere legitimidade ao 

mercado como forma de solução política. Na prática, o Consenso de Washington teve origens 

em interesses políticos nos EUA e Reino Unido, na qual havia uma tentativa de conter a 

ascensão do Estado como promotor da industrialização em países considerados como menos 

desenvolvidos no âmbito econômico (SERRA et al., 2008). Na medida em que a dimensão 

econômica foi privilegiada por meio da liberalização de mercados, privatizações, reformas 

fiscais e administrativas para diversos países, tendo como base preceitos neoliberais, o 

Consenso de Washington se disseminou internacionalmente, como contornos de legitimidade, 
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como um projeto político no nível internacional (CHANG, 2002; COOKE, 2004; DINIZ, 

2000). A ênfase na dimensão econômica, nesses termos, não é dissociada de uma dimensão 

geopolítica que leva em conta o espaço geográfico3 em que o poder se estende (CLARK, 2003 

e 2005). 

No tocante ao meio ambiente, como argumentam Clapp e Dauvergne (2005), preceitos 

neoliberais tendem a reproduzir uma noção centrada na dimensão econômica. No tocante a 

estratégia, o processo de ambientalização tem uma aderência com preceitos neoliberais. Isso 

porque, como forma para lidar com o meio ambiente, a literatura da área de Estratégia 

também confere uma ênfase a criação de oportunidades de negócios, inovações tecnológicas e 

a criação de vantagens competitivas, tendo como base questões ambientais (BOIRAL, 2006; 

PORTER e VAN DER LINDE, 1995a; SHRIVASTAVA, 1995). 

A ênfase a dimensão econômica conferida por perspectivas neoliberais, sobretudo em 

questões ambientais, pressupõe que há uma geração de oportunidades de negócios e 

benefícios ambientais que contemplam a todos, de forma universal. No âmbito da área de 

Estratégia, esse tipo de lógica pode ser observada na busca da transformação do meio 

ambiente em oportunidades “ganha-ganha”, isto é, que a criação de oportunidades de 

negócios, inovações e a geração de vantagens competitivas em empresas, com base em 

questões ambientais, também se revertem em benefícios para a sociedade como um todo 

(BOIRAL, 2006; PORTER e VAN DER LINDE, 1995a e 1995b).  

A literatura dominante de estratégia negligencia a dimensão de poder existente nas 

relações sociais na prática (CARTER et al., 2008; KNIGHTS e MORGAN, 1991; LEVY et 

al., 2005; MILLER e PISANI, 2007). Os argumentos utilizados como justificativas para o 

exercício de poder, baseado, por exemplo, na geração de ganhos que se estendem para todos 

que tratam de questões ambientais (e.g., AZZONE e BERTELE, 1994; BOIRAL, 2006; 

LOVINS et al., 1999), acaba por despolitizar o processo de legitimação das atividades 

econômicas desempenhadas no mundo das organizações (PALAZZO e SCHERER, 2006). 

Um dos reflexos de uma ênfase mais estrita e despolitizada da dimensão econômica, 

na reflexão acerca do processo de ambientalização da estratégia, é que implicações 

geopolíticas têm se tornado “invisível” na área de Estratégia. O fato de que preceitos 

neoliberais influenciam na construção e disseminação do poder de grandes corporações 

internacionalmente, inclusive no que se refere ao meio ambiente (BLED, 2009; FALKNER, 

                                                 
3 Considerando “espaço geográfico” como qualquer região ou fração territorial do planeta. Do ponto de vista 
geopolítico, qualquer espaço geográfico passa a ser relevante quando há relações de poder que se contextualizem 
nesse lócus particular. 
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2003; PATTBERG e STRIPPLE, 2008), culminando em um controle de setores econômicos 

estratégicos em diferentes países e regiões por parte dessas organizações (COWLING e 

TOMLINSON, 2005), é pouco tratado criticamente na área de Estratégia (MILLER e PISANI, 

2007). 

As abordagens teóricas dominantes na área de Estratégia tendem a se focar nas 

necessidades de grandes corporações (FARIA e IMASATO, 2007), deixando de lado análises 

que levam em consideração as implicações de poder que estratégias desse tipo de organização 

têm em certos contextos sociais (CARTER et al., 2008; LEVY et al., 2005; MARTIN, 2003). 

Questões ambientais fazem parte de estratégias que visam à legitimação de diversas 

atividades econômicas contemporaneamente. Entretanto, a despolitização que predomina na 

área de Estratégia limita a compreensão de como questões de cunho econômico podem ser 

consideradas como uma forma de poder (KNIGHTS e MORGAN, 1991; LEVY et al., 2005; 

MARTIN, 2003; PALAZZO e SCHERER, 2006; WHIPP, 1996), tendo, inclusive, 

implicações geopolíticas – particularmente em termos de acesso e controle de recursos 

escassos. 

Na próxima subseção, que irá tratar mais especificamente dos biocombustíveis, 

buscar-se-á abordar os motivos pelo qual abordagens teóricas que não reconhecem uma 

dimensão geopolítica têm certas limitações para compreender e problematizar o processo de 

incorporação do etanol na estratégia no contexto brasileiro. Será argumentado que a 

incorporação de biocombustíveis, como parte da ambientalização da estratégia de algumas 

organizações, parece não ter relações apenas com questões de cunho estritamente econômico. 

Ao se levar em conta aspectos geopolíticos, é possível se contextualizar a ambientalização 

como parte de um processo que almeja a legitimação do exercício de poder que se estende 

para além do nível organizacional ou mesmo doméstico de análise, na qual a relação entre 

espaço geográfico e poder se torna relevante para a compreensão de estratégias relacionadas 

aos biocombustíveis. 

 

1.2 Biocombustíveis, geopolítica e legitimação a partir do contexto brasileiro 

Os biocombustíveis deveriam ser tratados, segundo a avaliação de alguns especialistas, 

apenas como uma commodity, ou seja, um produto de origem primária sendo ofertado em 

diferentes mercados com regularidade (e.g., MATHEWS, 2007 e 2008). 4 Isso sustentaria a 

                                                 
4  Paradoxalmente, uma das dificuldades do etanol é a de ser reconhecida internacionalmente como uma 
commodity. Isso se deve ao fato de que, como uma commodity regulamentada internacionalmente (e.g., via 
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noção de que aspectos econômicos seriam mais relevantes para guiar estratégias direcionadas 

aos biocombustíveis, uma vez que a legitimação dos biocombustíveis estaria mais ligada com 

a capacidade de competição e de sobrevivência como um ramo de atividade econômica 

(VERDONK et al., 2007), como ocorre com outras commodities. Custos de produção mais 

competitivos e a capacidade de substituir produtos similares de forma efetiva (principalmente 

os derivados de petróleo, como gasolina e diesel) pautariam a legitimação dos 

biocombustíveis (ASSIS et al., 2007). 

Por outro lado, pelo fato de haver um entrelaçamento entre os biocombustíveis e 

questões energéticas, a dimensão geopolítica é de vital importância para compreender os 

biocombustíveis (HAGE, 2008; DAUVERGNE e NEVILLE, 2009). As históricas relações de 

poder que envolvem governos nacionais e a busca pelo acesso a recursos energéticos, como 

ilustra o caso do petróleo, apesar de lidar avidamente com aspectos econômicos, passam 

necessariamente pela disputas pelo controle, direto ou indireto, de espaços geográficos aonde 

esses recursos são produzidos (TORRES FILHO, 2004; YOUNG e STEFFEN, 2009). 

No plano internacional, energia figura entre os principais temas estratégicos da agenda 

política (AMORIN, 2007; HAGE, 2008; TORRES FILHO, 2004). Energia tem sido tratada 

como um dos recursos de vital importância para diversas atividades nas sociedades 

contemporâneas por parte de governos (TORRES FILHO, 2004). Há uma constatação de que 

haverá uma contínua e crescente pressão pelo aumento da demanda por energia nas próximas 

décadas. Algumas projeções apontam que há a possibilidade de um incremento superior a 

44% na quantidade de energia consumida no mundo entre os anos de 2006 a 2030 (EIA, 

2009). 5 Por isso, há receios de como e de que forma uma maior demanda terá no cenário 

geopolítico internacional no futuro (PODOBNIK, 1999). 

Controlar o suprimento de energia tem sido apontado como um elo fundamental para a 

manutenção e crescimento dos sistemas produtivos e de consumo, constituindo, para alguns 

analistas, como um dos desafios para as próximas décadas (GOLDEMBERG, 2000; 

GOLDEMBERG e MOREIRA, 2005; SACHS, 2007). 6 Fontes de energia abundantes têm 

sido um dos elementos fundamentais para o funcionamento estrutural e expansão do sistema 

                                                                                                                                                         
Organização Mundial do Comércio), o etanol teria um tratamento diferenciado no âmbito do comércio 
internacional, conferindo uma capacidade de intensificação do seu emprego (BNDES e CGEE, 2008). 
5 Mesmo sob pressão para o aumento de produção e de distribuição de energia, proporções dos tipos de energia 
consumidas variam muito entre regiões. Países pioneiros na produção de energia nuclear, por exemplo, buscam 
restringir ao máximo a disseminação de tecnologias que permitem a produção de energia dessa fonte. Por outro 
lado, é crescente disseminação da idéia de que países tidos como menos desenvolvidos devam incentivar a 
produção de energias renováveis de acordo com as especificidades locais. 
6  Isso explica a necessidade de geração e manutenção de fontes de fornecimento de energia abundantes, 
confiáveis e baratas durante o século XX por parte dos países tidos como mais desenvolvidos. 



 

 

19 

capitalista desde suas origens (HOBSBAWM, 1995), tornando o controle de recursos 

energéticos parte vital da estratégia de governos em termos geopolíticos.  

No passado, o padrão de consumo energético dos EUA, por exemplo, triplicou entre 

os anos de 1950 a 1973, tendo como base o acesso a reservas abundantes e baratas de petróleo 

(HOBSBAWM, 1995). Mais recentemente, previsões apontam que China e Índia poderão 

dobrar as suas respectivas demandas por energia entre 2007 e 2030 (EIA, 2009), aumentando 

a tensão geopolítica pelo controle e acesso de recursos energético em um futuro próximo (LE 

BILLON, 2005; KLARE, 2007).  

Do ponto de vista dos governantes de países tidos como mais desenvolvidos – que 

compõem os países do chamado Norte global (REUVENY e THOMPSON, 2006; SANTOS, 

2007) –, garantir o suprimento da sua demanda por energia é considerada legítima, mesmo 

que, por vezes, tenham que adentrar a conflitos militares (HAGE, 2008; TORRES FILHO, 

2004) ou avançar em uma direção contrária a políticas direcionadas ao meio ambiente 

(CAJIGAS-ROTUNDO, 2007; NEWELL e PATERSON, 2009). Por outro lado, a 

legitimidade do crescimento da demanda de países tidos como menos desenvolvidos – que 

compõem o Sul global –, principalmente nos casos de China e Índia, são questionados por 

esses mesmos países (ver FRIEDMAN, 2006; HART, 1997). Um dos motivos é que as 

principais reservas de petróleo, principal recurso energético contemporâneo, estão localizadas 

em países tidos como menos desenvolvidos (LE BILLON, 2005; TORRES FILHO, 2004). 

No início da década de 1950, países tidos como mais desenvolvidos respondiam por 

cerca de dois terços da produção de petróleo, enquanto países tidos como menos 

desenvolvidos produziam apenas um terço (KLARE, 2007). Na década de 2000, a posição se 

inverteu, na qual países tidos como menos desenvolvidos produzem dois terços da produção 

mundial de petróleo, além de controlarem as principais reservas conhecidas desse recurso 

energético (BREMMER, 2008; ROTHKOPF, 2009). 

No nível internacional, é possível destacar uma maior disputa geopolítica pelo acesso 

e controle de recursos energéticos (HAGE, 2008; LE BILLON, 2005). Dada a importância da 

área energética para os governos nacionais, é sabido que disputas geopolíticas relacionadas ao 

setor energético entre países “podem migrar de simples embates diplomáticos em busca de 

mercados até guerras” (HAGE, 2008, p. 170). A invasão do Iraque em 2003, por forças 

militares dos EUA, Reino Unido e outros países Europeus, ilustra esse tipo de situação 

(KLARE, 2007). Em outras palavras, há um contexto que engloba aspectos de poder e espaço 

geográfico, aonde se pode destacar disputas pelo controle de recursos estratégicos, com 
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relevantes implicações geopolíticas que não se restringem a um nível local ou doméstico 

(FLINT, 2006; HAGE, 2008; LE BILLON, 2005). 

Geopolítica é um sinônimo, para alguns, de políticas de governos e a relação entre 

Estados nacionais em um dado contexto geográfico (ver MAMADOUH, 1998). 7 Apesar da 

histórica relevância que governos nacionais desempenham, por exemplo, no que se refere a 

questões energéticas, geopolítica não pode ser compreendida apenas como relações entre 

Estados (DODDS, 2007; FLINT, 2006; Ó THUATAIL, 1996). Análises que se pautam nas 

relações entre poder e espaço geográfico, que municiam as principais reflexões de 

perspectivas geopolíticas (BECKER, 2005; FLINT, 2006; Ó THUATAIL e AGNEW, 1996), 

não se limitam necessariamente a relação entre Estados nacionais. Outros grupos de 

indivíduos e de organizações (e.g., grandes corporações, organizações internacionais, 

organizações não governamentais, etc.) também têm uma participação relevante no que tange 

a questões geopolíticas no contexto atual (DODDS, 2007; SLATER, 2004). 

No caso do petróleo, governos de países tidos como mais desenvolvidos, como EUA e 

Reino Unido, por exemplo, historicamente conferiram poder a corporações para tratar da 

operacionalização das atividades nesse setor, tanto no nível nacional quanto no nível 

internacional (GRANITZ e KLEIN, 1996; SAMPSON, 1975). Apesar da feição de mercado 

propalada ao setor petrolífero, atividades econômicas ligadas ao petróleo ainda são 

notadamente marcadas por disputas geopolíticas de toda a natureza, incluindo conflitos 

militares (KLARE, 2007; TORRES FILHO, 2004). Nesse sentido, atividades econômicas 

estão atreladas a disputas geopolíticas, sendo difícil dissociar uma da outra na área energética 

– situação que tem se estendido aos biocombustíveis. 

A legitimação de uma maior inserção internacional dos biocombustíveis está 

contextualizada, por se enquadrar como um recurso energético, em um complexo cenário de 

disputas e de interesses geopolíticos (DAUVERGNE e NEVILLE, 2009; HAGE, 2008). 

Apesar de ser uma fonte de energia utilizada na prática há várias décadas em países como 

Brasil (ANCIÃES, 1979; CAROLAN, 2008), apenas em anos recentes decisões políticas 

parecem ser direcionadas de modo permitir uma maior inserção de biocombustíveis na matriz 

energética em nível internacional. Agora, sob o argumento de propiciar uma matriz energética 

mais diversificada, por exemplo, biocombustíveis passaram a ser incorporados como uma 

estratégia na área energética, particularmente em países mais dependentes de energia 

                                                 
7  Influenciadas principalmente pela noção de geopolítica de abordagens ditas “clássicas” (KELLY, 2007; 
MAMADOUH, 1998), que foi disseminada juntamente com a “popularização” do termo, como será abordado no 
capítulo de desenvolvimento teórico. 
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importada (BLED, 2009). Esse é o caso das economias tidas como mais desenvolvidas, casos 

dos EUA, Japão e países da Europa.  

Com o aumento da sensibilidade e importância das políticas internacionais 

direcionadas ao meio ambiente, o predomínio do emprego de fontes não renováveis na matriz 

energética se tornou problemática (BERNSTEIN, 2005; NEWELL e PATERSON, 2009). Isso 

porque o aumento da demanda por energia implica, nas condições estruturais atuais, no 

incremento do emprego de fontes de energia de origem fósseis, principalmente carvão e 

petróleo, 8 avançando em direção oposta dos objetivos de controle de emissões de poluentes 

(SACHS, 2005 e 2007). A possibilidade de se tornar uma fonte de energia renovável, menos 

poluente e alternativa ao petróleo fortaleceu a idéia de que, uma maior inserção dos 

biocombustíveis na matriz energética mundial, poderia diminuir dependência do petróleo que 

caracteriza o cenário geopolítico contemporâneo (AMORIN, 2007; HAGE, 2008). 

Diante da difícil conciliação entre uma maior demanda por energia e a busca de um 

melhor trato de questões ambientais no nível internacional, há aqueles que defendem que é 

necessário promover uma “revolução energética” (MATHEWS, 2007; SACHS 2005 e 2007). 

Tal “revolução” teria uma ênfase na dimensão econômica, nas quais questões geopolíticas se 

tornariam secundárias – e mais próximas a perspectivas neoliberais. Os biocombustíveis 

teriam um papel econômico, social e ambiental benéfico na medida em que poderiam 

propiciar o “desenvolvimento industrial e redução da pobreza, aumentar a segurança 

energética e redução das fontes do aquecimento global” (MATHEWS, 2008, p. 104).  

Apesar de políticos, empresários e think tanks pró-biocombustíveis enfatizarem 

principalmente os benefícios econômicos que um maior emprego desse tipo de combustível 

pode gerar no futuro, sob uma perspectiva geopolítica, é difícil dissociar uma dimensão 

atrelada a poder. John A. Mathews, por exemplo, que surgiu com argumentos tais como o 

“manifesto pelos biocombustíveis” e “Biopacto”, defende a idéia de que os biocombustíveis 

podem gerar benefícios ambientais e sociais, além dos econômicos, em nível global, tanto a 

países tidos como mais ou menos desenvolvidos, independentemente do processo histórico de 

constituição desses países. Segundo Mathews (2008, p. 103), os biocombustíveis têm: 

[…] the potential to bring together North and South in a new Biopact of 
transcendent significance, promising to allow countries of the South to lift 
themselves out of poverty through biofuel cultivation, processing and export; and 
countries of the North to solve their transport and global warming problems by 
opening up to biofuels produced sustainably and responsibly from the tropical South. 
(MATHEWS, 2008, p. 103) 

                                                 
8 A previsão da EIA (2009) é que, de fato, a demanda por petróleo, por exemplo, irá crescer ao invés de diminuir. 
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No caso dos biocombustíveis, desse modo, há o reconhecimento de que o contexto 

geográfico é relevante no processo. Os benefícios, que em um primeiro momento parece ser 

generalizados, se tornam localizados e passíveis de serem diferenciados em termos 

geopolíticos. Ao trazer à tona a noção de distinção entre os hemisférios Norte e Sul, uma idéia 

popularizada na década de 1960 para buscar designar diferenças no processo de 

desenvolvimento econômico e político entre países no mundo (ECKL e WEBER, 2007; 

REUVENY e THOMPSON, 2007), entretanto, parece haver uma despolitização de assuntos 

ligados a tensões e disputas geopolíticas existentes na arena internacional. Em particular, na 

forma como é elaborada por Mathews (2007 e 2008), dentre outros, desconsidera as históricas 

assimetrias de poder entre países do Norte e do Sul que permanecem no âmbito das relações 

entre países (ESCOBAR, 1995 e 2007; NAJAM, 2005; ROBERTS e PARK, 2007). 

A noção de que países do hemisfério Norte seriam os “mais desenvolvidos”, 

“industrializados” e “superiores”, ao passo que países do Sul seriam aqueles “menos 

desenvolvidos”, “pobres” e “inferiores”, influenciaram na estruturação das relações entre 

países no eixo Norte-Sul nas últimas décadas (ECKL e WEBER, 2007; THÉRIEN, 1999). A 

própria construção da noção de uma distinção entre Norte e Sul global é parte dessa assimetria 

de poder, uma vez que essa classificação foi construída desde o contexto dos países ditos mais 

desenvolvidos (SLATER, 2004). 

O Sul global pode ser entendido como aqueles países são considerados como regiões 

periféricas do sistema capitalista que, após a Segunda Guerra Mundial, foram denominadas 

como sendo o “Terceiro Mundo” pelos países de “Primeiro Mundo”, o Norte global 

(SANTOS, 2007). Em termos geopolíticos, a idéia de que certos países seriam mais 

desenvolvidos (e, portanto, “superiores”) ajudou a sustentar a legitimidade de intervenções e o 

exercício de influência política de países do Norte no Sul global em diversas áreas 

(ESCOBAR, 1995; SANTOS, 2007).  

Há uma constatação de que a capacidade de disseminação de perspectivas neoliberais 

internacionalmente, nas décadas de 1980 e 1990, é um fato que ilustra essa assimetria de 

poder entre Norte e Sul global (DINIZ, 2000; SERRA e STIGLITZ, 2008; SLATER, 2004). 

A agenda de reformas baseadas em perspectivas neoliberais, particularmente por meio do 

chamado Consenso de Washington, fomentou um contexto propício a tomada de controle de 

ativos econômicos, realização de investimentos e ao acesso a recursos naturais, por exemplo, 
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em países da América Latina como o Brasil (DINIZ, 2000). 9 Segundo algumas abordagens 

críticas, a disseminação de perspectivas neoliberais foram idealizadas tendo os interesses de 

países do Norte global como referência, sendo disseminados e implementados em diversos 

setores administrativos e produtivos no mundo, principalmente durante as décadas de 1980 e 

1990 (COOKE, 2004; SLATER, 2004). 

Na prática, no caso dos biocombustíveis, um dos reflexos é que já há uma tendência de 

favorecimento dos interesses de certos grupos econômicos oriundos de países do Norte global 

(YOUNG e STEFFEN, 2009). Estratégias de organizações do Norte global vêm se pautam de 

forma a ocupar territórios mais propícios à produção de biocombustíveis, especialmente em 

países tidos como menos desenvolvidos do Sul global (BACHRAM, 2004; JONASSE, 2009; 

UNCTAD, 2009). O grupo britânico CAMS, por exemplo, adquiriu uma área de 45 mil 

hectares a ser dedicada a produção de biocombustíveis na Tanzânia. Em Moçambique, a 

empresa sueca Sekab comprou 100 mil hectares para a mesma finalidade. Na Etiópia, a 

germânica Flora Ecopower lavrou uma aquisição de 13 mil hectares para o cultivo de plantas 

propícias a produção de biocombustíveis (UNCTAD, 2009). 10 Em um contexto marcado pela 

internacionalização de organizações de países tidos como mais desenvolvidos, o cenário tende 

a favorecer as grandes corporações do Norte global (BACHRAM, 2004; HOLT-GIMÉNEZ e 

SHATTUCK, 2009).  

É possível afirmar que há uma disseminação de idéias e práticas que sustentam a 

legitimidade de um quadro de continuidade nas assimetrias de poder nas relações entre Norte 

e Sul global com os biocombustíveis. Em parte, o predomínio de visões despolitizadas na área 

de biocombustíveis cria um contexto mais favorável para que essa faceta seja menos 

questionada, na qual há discursos que sustentam que há “muitos exemplos positivos de 

estratégias de investimento de firmas originárias do Norte e se engajando em investimentos no 

Sul” (MATHEWS, 2008, p. 119). Dessa forma, a participação direta de organizações do 

Norte global no Sul global tem sido defendida, em muitos casos, com o argumento de que isso 

representa “um meio prático e poderoso do Norte agir para proteger a biodiversidade e ajudar 

países do Sul a prevenir o desflorestamento” (MATHEWS, 2007, p. 3551), na qual não há, na 

                                                 
9 No Brasil, por exemplo, reformas administrativas no âmbito do governo, a criação de um modelo baseado em 
regulação de serviços, assim como as privatizações de setores ligados a telefonia, sistema bancário e 
petroquímico tiveram influências de políticas associadas com perspectivas neoliberais. 
10  Adicionalmente, há uma crescente concentração no controle de patentes industriais relacionadas aos 
biocombustíveis por parte de organizações do Norte global. Nos EUA, por exemplo, das 239 patentes concedidas 
na área de biocombustíveis, 33,5% foram solicitadas por três empresas, dentre 77 organizações a pedir ao menos 
uma patente (GLENNA e CAHOY, 2009). No que se refere a patentes relacionadas a plantas de milho 
geneticamente modificadas, a principal matéria prima para a produção de etanol nesse país, o número de patentes 
concedidos chegou a 525, sendo que 85% delas pertencem a apenas três empresas (ibid). 
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aparência, qualquer tipo de controvérsia nesse tipo de processo que envolve o nível 

internacional de análise.  

Outro ponto que chama a atenção é a crescente participação de organizações ligadas 

ao setor do petróleo em diferentes partes da cadeia de produção e de desenvolvimento 

tecnológico de biocombustíveis (HAGE, 2008; PULVER, 2007 e 2009). Apesar do histórico 

refratário ao emprego de outros tipos de energia que não os originários do petróleo nesse setor 

(TORRES FILHO, 2004), grandes corporações do Norte global, tais como BP, Eni, Shell e 

Repsol, têm anunciado investimentos em biocombustíveis como parte de suas estratégias 

(CHAZAN, 2009). 

O petróleo e seus derivados estão sendo apontados como uma das causas de problemas 

ambientais considerados mais graves 11 (GOLDEMBERG, 2000; SACHS, 2005 e 2007). 

Dessa forma, o setor petrolífero é um dos segmentos mais visados de atividade econômica em 

um contexto internacional que presa por um melhor trato com o meio ambiente (JONES e 

LEVY, 2007; LEVY e KOLK, 2002; SKJÆRSETH e SKODVIN, 2003). A ambientalização 

da estratégia pode ser considerada uma das formas para se manter a legitimidade de atividades 

no petróleo, sem deixar de ressaltar o endosso a uma maior preocupação com aspectos 

ambientais.  

A legitimação dos biocombustíveis no setor do petróleo tem diferentes aspectos 

quando contextualizadas em países do Norte ou no Sul global. Do ponto de vista de analistas 

de países do Norte global, organizações de países do Sul global são “permeados com 

corrupção e sujeitos a recorrente desordem política, étnica e religiosa” (KLARE, 2007, p. 

208). Desse modo, na medida em que países do Sul global podem se tornar os principais 

países produtores de biocombustíveis (EIA, 2009; WALTER et al., 2008), a legitimidade do 

poder geopolítico de organizações nesses países é questionado (e disputada) desde o ponto de 

vista de países do Norte global. 

No caso dos biocombustíveis, na qual grandes organizações internacionais 

vislumbram a possibilidade de crescimento do comércio internacional (EIA, 2009; FAO, 2007; 

UNCTAD, 2009), a disseminação de práticas calcadas no livre comércio e na livre empresa 

são tidos como sendo capazes de ter melhor desempenho na proteção do meio ambiente, 

principalmente por privilegiar aspectos econômicos (BHAGWATI, 2004). Nesses termos, a 

legitimidade da ambientalização da estratégia parece ter uma aderência a preceitos neoliberais, 

particularmente por enfocar a primazia da dimensão econômica. Entretanto, o domínio de 

                                                 
11 Tais como as emissões de gases de efeito estufa, mudanças climáticas e acidentes ecológicos. 
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perspectivas neoliberais pode dificultar o reconhecimento das relações entre países no nível 

internacional e as históricas desigualdades geopolíticas e de exercício de poder no âmbito da 

estratégia.  

No Brasil, que vem sendo um dos principais países a ter uma participação relevante 

nos biocombustíveis (BNDES e CGEE, 2008; FAO, 2007; METHEWS, 2007; UNCTAD, 

2009), a participação da Empresa de Petróleo e Energia do Brasil (EPEB) em biocombustíveis 

passou a ganhar destaque em anos recentes. A EBEP, que é uma das maiores organizações da 

América Latina em termos econômicos, é uma organização brasileira de grande porte e 

visibilidade que está historicamente ligada ao petróleo. Por ser uma das maiores organizações 

no setor petrolífero do mundo, o poder e alcance das estratégias da EBEP têm uma grade 

repercussão, não apenas dentro das fronteiras do Brasil.  

Assim como em outras organizações do setor petrolífero, a incorporação de 

biocombustíveis parece estar relacionada a uma tentativa de ambientalização de sua estratégia. 

Investimentos em etanol tem se destacado no caso da EPEB. Entretanto, pelo caráter 

organizacional híbrido dessa organização, por ter o Estado brasileiro como seu maior 

acionista e operar sob certas regras e pressupostos de uma organização pública, além de estar 

sediado no Sul global, há questionamentos se a EPEB opera de acordo com preceitos 

neoliberais (CASADO, 2007; FUSER, 2008). Um dos motivos é a permanecia da participação 

do governo federal brasileiro como parte da instância legítima no processo estratégico dessa 

organização – o que não ocorria, ao menos em aparência, em grandes corporações sediadas no 

Norte global, tidos como mais desenvolvidos (ver BREMMER, 2008). Outra questão se refere 

a implicações no contexto nacional brasileiro, principalmente pelo fato de que a participação 

da EPEB pode causar consideráveis mudanças no setor alcooleiro no nível doméstico. 

O maior potencial de países localizados geograficamente no Sul global na produção de 

biocombustíveis, tal como no Brasil, parece ter alguma influência na em aspectos geopolíticos 

das estratégias. Por um lado, o discurso em favor do estabelecimento de um livre mercado 

predomina em perspectivas neoliberais favorece a legitimidade de investimentos estrangeiros 

diretos que estão sendo realizados por corporações do Norte global em países do Sul global no 

tocante aos biocombustíveis (UNCTAD, 2009). Sob esse prisma, deve haver uma liberdade 

para realização de investimentos nesse setor, independentemente da origem desses recursos 

financeiros. 

Por outro lado, persistem dificuldades no estabelecimento de um maior comércio 

internacional de biocombustíveis, principalmente pela postura política eminentemente 

protecionista desempenhada pelos governos de países tidos como desenvolvidos (FAO, 2007; 
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PALMUJOKI, 2009). Nesse caso, o país de origem parece ser relevante, uma vez que há 

resistências na legitimação de um maior comércio internacional liderado por organizações 

sediadas no Sul global (DAUVERGNE e NEVILLE, 2009). O foco em aspectos econômicos 

parece limitado para compreender a discrepância existente entre o que é dito e o que é 

praticado no caso dos biocombustíveis. 

Se a dimensão econômica for entendida apenas como fenômenos ligados a produção, 

consumo, distribuição e transferência de recursos, produtos e serviços em um dado contexto 

social (SMELSER e SWEDBERG, 2005), 12 há uma limitação na compreensão do processo 

de legitimação dos biocombustíveis quando contextualizada geopoliticamente desde o Brasil. 

Isso porque, frente a processos geopolíticos no nível internacional que envolve recursos 

energéticos, poder parece ter uma influência em estratégias direcionadas aos biocombustíveis 

no Brasil (e em outros países do Sul global) que não são totalmente abordadas quando se 

enfoca as análises apenas sob o prisma de questões de cunho econômico. 

No caso da EPEB, que vem incorporado biocombustíveis na sua estratégia formal, o 

processo de legitimação do etanol, por exemplo, o fato de estar sediado em um país do Sul 

global parece ser um foco de temor do ponto de vista de países do Norte global. Em um 

contexto em que o controle geopolítico de cadeias de produção ligadas aos biocombustíveis 

vem se tornando estratégico, a legitimação da entrada de uma organização de petróleo do Sul 

global parece não se dar da mesma forma como grandes corporações do Norte global. Em 

particular, a incorporação dos biocombustíveis na estratégia da EPEB parece ter implicações 

que não se limitam ao Brasil, podendo ser relevante para um exercício maior de poder no 

nível internacional, inclusive em países do Norte global. 

 

1.3 Objetivos de pesquisa 

O objetivo de pesquisa desta tese é o de analisar por que e como o etanol foi 

incorporado na estratégia formal da EPEB. A tese aqui defendida é de a dimensão 

estritamente econômica é insuficiente para compreender o processo de incorporação do etanol 

na estratégia da EPEB, pois a legitimação dos biocombustíveis também é influenciada por 

geopolítica. A incorporação do etanol na estratégia, portanto, é considerada como sendo 

relevante para a EPEB pelo fato de que a organização busca construir uma legitimidade para 

sua participação em atividades econômicas ligadas aos biocombustíveis. Entretanto, o 

                                                 
12  Partindo de uma perspectiva de sociologia econômica, Smelser e Swedberg (2005) afirmam que as 
perspectivas dominantes na área de Economia, como as abordagens clássica e neoclássica, tendem a enfatizar a 
dimensão de mercado, não problematizando aspectos relacionados a poder no contexto das relações sociais.  
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contexto também é caracterizado por disputas geopolíticas pelo controle do etanol, tanto no 

nível nacional quanto internacional, na qual aspectos relacionados a poder e espaço 

geográfico fazem parte do processo. 

Para operacionalizar esse objetivo de pesquisa, é preciso contextualizar como e de que 

forma o etanol passou a ser relevante a ponto de se tornar parte da estratégia da organização 

investigada. Para se ter uma compreensão das implicações da incorporação do etanol na 

estratégia da EPEB, é preciso analisar quais mudanças vem ocorrendo dentro e fora da 

organização. Para a condução da investigação, as análises serão desenvolvidas seguindo as 

seguintes questões orientadoras: 

• Como a ambientalização da estratégia vem ocorrendo na EPEB e está 

associada ao etanol? 

• Como a legitimação da incorporação do etanol está ligada a perspectivas 

dominantes de ambientalização na área de Estratégia? 

• Quais são as principais estratégias formais ligadas ao etanol na EPEB? 

• Quais são as implicações a estratégia da EPEB exerce no setor sucroalcooleiro 

no Brasil? 

Pelo fato de os biocombustíveis estarem sendo considerados como um recurso 

energético estratégico em diversos países, e não apenas no Brasil (ver FAO, 2007), o peso 

geopolítico desse tipo de combustível vem se modificando recentemente no nível 

internacional (DAUVERGNE e NEVILLE, 2009; HAGE, 2008). Na medida em que países 

tidos como mais desenvolvidos têm mobilizado poderosas organizações e instituições com o 

intuito de controlar espaços estratégicos no que tangem aos biocombustíveis (ver 

PALMUJOKI, 2009), é de fundamental importância repensar estratégia de modo a considerar 

uma dimensão de poder, usualmente negligenciadas na área de Estratégia (CARTER et al., 

2008; FARIA e IMASATO, 2007; MARTIN, 2003; LEVY et al., 2005).  

A partir de uma contextualização desde organizações do Sul global, a legitimação da 

capacidade de influenciar geopoliticamente em atividades econômicas ligadas aos 

biocombustíveis parece não operar da mesma forma do que se contextualizado no Norte 

global. Uma das razões é que atividades econômicas na área de biocombustíveis estão 

atreladas a disputas geopolíticas na área energética, sendo difícil dissociá-las. E como 

articulações para uma intensificação da comercialização internacional de etanol ainda são 

incipientes, o caso dos biocombustíveis pode ajudar a compreender a relevância de aspectos 

geopolíticos que direcionam e influenciam o processo estratégico. 
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O processo de incorporação do etanol na estratégia da EPEB também permite analisar 

o processo de inserção de questões ambientais nessa organização, na qual os biocombustíveis 

parecem ter adquirido um espaço mais relevante. Contudo, o próprio processo de 

ambientalização da estratégia vem sendo tratada de forma despolitizada. A ambientalização 

pode ser trabalhada de forma a reconhecer implicações geopolíticas, uma vez que pode é 

possível investigar se esse processo pode ser parte, por exemplo, da legitimação de 

investimento de organizações do Norte global em países do Sul quando se trata de 

biocombustíveis. Todavia, apesar de haver avaliações de que os biocombustíveis servirão, 

invariavelmente, apenas aos propósitos políticos neoliberais (e.g., JONASSE, 2009; YOUNG 

e STEFFEN, 2008), ainda não é claro de que modo a operacionalização de atividades no 

etanol, no caso da EPEB, se baseiam em preceitos neoliberais.  

O conhecimento produzido neste trabalho se destina ao público de acadêmicos da área 

de Estratégia, tendo como base a literatura mais propensa a lidar com elementos de poder já 

existente (CARTER et al., 2008; FARIA, 2003; FARIA e SAUERBRONN, 2008; KNIGHTS 

e MORGAN, 1991; LEVY et al., 2003; MILLER e PISANI, 2007; MINTZBERG et al., 

2000). A noção de estratégia aqui desenvolvida busca ir além das abordagens dominantes na 

área por adotar uma postura mais crítico-reflexiva de investigação (CARTER et al., 2008; 

FARIA, 2003; WHIPP, 1996). 

Uma das contribuições teóricas desta tese é lidar com estratégia desde uma perspectiva 

geopolítica, o que permite análises da relação entre poder e espaço geográfico no âmbito de 

estratégia. Tal dimensão de análise da estratégia é pouco explorada por perspectivas que 

enfocam aspectos de cunho econômico de uma forma mais estrita, uma vez que a noção de 

poder é usualmente pouco tratada nas perspectivas teóricas dominantes que lidam com a 

dimensão econômica (SMELSER e SWEDBERG, 2005; MINTZBERG et al., 2000). Ao se 

contextualizar legitimidade geopoliticamente, o conceito passa a se afastar de uma perspectiva 

despolitizada mais extrema, na qual poder é uma das dimensões de análise de vital 

importância, tendo desdobramentos teóricos no tocante a estratégia.  

O trabalho também busca contribuir para o diálogo da área de Estratégia com 

abordagens mais críticas de análise, uma via ainda constatada e de interação ainda limitada 

(CARTER et al., 2008; CLEGG et al., 2008; LEVY et al., 2005). A tendência dominante na 

área de Estratégia ainda é a de reprodução de abordagens de pesquisa acríticas, 

descontextualizadas e não-históricas (BIGNETTI, 2008; BIGNETTI e PAIVA, 2002; 

CARRIERI, 1998; FARIA e SAUERBRONN, 2008; HAFSI e MARTINET, 2008). Esta tese 
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procura contribuir para a reflexão de questões geopolíticas e epistemológicas na área de 

Estratégia, onde esse tipo de reflexões ainda é incipiente.  

No âmbito mais prático, busca-se contribuir para reflexão de praticantes, 

administradores públicos e outros grupos de interessados em refletir acerca da dinâmica na 

área de biocombustíveis desde uma perspectiva mais crítica, servindo como base de reflexões 

acerca de estratégias, práticas e políticas públicas. A emergente tentativa de moldar como e de 

que forma estratégias devem ser elaboradas no Brasil, assim como em outros países do Sul 

global, mesmo sendo classificados como “economias emergentes” (HOSKISSON et al., 2000; 

RICART et al., 2004), também é um ponto oportuno de reflexão. Esse tipo de iniciativa pode 

oferecer insumos para o desenvolvimento de outras agendas de trabalho e pesquisa, não 

apenas em organizações do setor privado, como também para proporcionar um maior  

reconhecimento de organizações do setor público, instituições de pesquisa e de outras 

empresas de economia mista. 
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2 ESTRATÉGIA, LEGITIMIDADE E GEOPOLÍTICA 

 

Este capítulo tem como objetivo o de construir um framework conceitual para orientar 

as análises da investigação a ser realizada, de modo cobrir com os a objetivos de pesquisa 

propostos. Este capítulo está subdividido da seguinte maneira. Na próxima subseção, será 

apresentada a perspectiva geopolítica que orienta e informa epistemologicamente a construção 

do framework de análise. Em seguida, será feita uma análise crítica da área de Estratégia. Na 

terceira subseção, apresenta-se uma análise mais específica do contexto sociopolítico em que 

o processo de ambientalização da estratégia tem se tornado mais relevante em décadas 

recentes. Na quarta subseção, a ambientalização da estratégia será analisada em termos de 

legitimidade na produção acadêmica na área de Estratégia. Em seguida, serão analisadas as 

raízes do conceito de legitimidade existente em Max Weber, para re-conectar esse conceito a 

poder em estratégia. Na sexta subseção, será feita uma contextualização de como legitimidade 

é empregada na literatura de gestão estratégica, buscando desconectar o framework proposto 

com a tendência de despolitização existente na área de Estratégia. Por fim, na última subseção, 

apresenta-se o framework proposto para ser utilizado na investigação proposta nessa tese. 

 

2.1 Estratégia desde uma perspectiva geopolítica 

A presente tese está epistemologicamente orientada tendo como base uma perspectiva 

geopolítica. Esse tipo de perspectiva é particularmente atípica na área de Estratégia, 

usualmente mais afeita a perspectivas mais ortodoxas oriundas da área de Economia 

(MINTZBERG et al., 2000; WHIPP, 1996; WHITTINGTON, 2004). Há muitos significados, 

análises e conotações possíveis de serem associados ao termo “geopolítica” (DODDS, 2007; 

MAMADOUH, 1998; Ó THUATHAIL, 1998). Definições mais precisas acerca do termo 

geopolítica são reconhecidamente difíceis de serem organizadas, dada a pluralidade de 

significados que se sobrepõem ao conceito (FLINT, 2006). 

A existência de diversas abordagens e usos correntes, seja em moldes acadêmicos ou 

no “linguajar popular”, é um dos motivos para a profusão de diversas definições associados 

para o conceito de “geopolítica” (MAMADOUH, 1998; Ó THUATHAIL, 1994). Isso deriva 

das constantes mudanças nos usos desse conceito, em distintos contextos históricos e 
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discursivos, desde que o termo foi empregado pelo cientista político sueco Rudolf Kjellén 13 

no final do século XIX (Ó THUATHAIL, 1998). 

Uma das razões para a utilização do conceito de geopolítica é a possibilidade de 

articulação entre relações de poder e espaço geográfico em termos analíticos (BECKER, 2005; 

FLINT, 2006; Ó THUATAIL e AGNEW, 1996). Dessa forma, é possível analisar a dinâmica 

entre recursos, fronteiras, identidades, espaços, etc., no âmbito das relações sociais, 

contextualizando-as geograficamente (DOODS, 2007; FLINT, 2006). Noções de geopolítica 

ajudam a localizar diferentes atores, regiões, recursos e elementos no mundo de forma a 

reconhecer a relação entre poder e espaço geográfico em diferentes níveis de análise (FLINT, 

2006; Ó THUATHAIL, 1994 e 1998). Nesse sentido, apesar da noção que foi disseminada de 

que fronteiras nacionais seriam politicamente menos relevantes com o advento da 

globalização (e.g., OHMAE, 1990), a importância de um olhar geopolítico permanece útil no 

contexto atual por permitir analises as relações sociais são influenciados pelo espaço 

geográfico em que essas relações estão contextualizadas (DODDS, 2001 e 2007; FLINT, 

2006). 

Como a maioria dos conceitos mais relevantes, há uma diversidade de noções, 

representações e significados acerca de o que é geopolítica que coexistem (FLINT, 2006; 

MAMADOUH, 1998; Ó THUATHAIL, 1994 e 1998). A peculiar história do conceito ajuda a 

explicar a polissemia relacionada ao conceito de geopolítica. Empregada originalmente no 

contexto da Suécia no final do século XIX, o termo foi incorporado e popularizado na 

linguagem política e nas práticas de relações internacionais de autoridades durante a 

Alemanha nazista para, posteriormente, ser utilizada também no mundo anglo-americano 

(MAMADOUH, 1998; Ó THUATHAIL, 1994 e 1998).  

The outbreak of World War II and the subsequent allied propaganda war against 
Nazi Germany facilitated the emergence of an English language word 'geopolitics'. 
Geopolitics became the name for a new and 'lurid scientific system' that, in the 
words of Life magazine, 'a Briton invented, the Germans used and the Americans 
need to study'. Once introduced into allied political discourse, geopolitics came to 
have a paradoxical double life. On the one hand, the term was a taboo word 
associated with an imperialist Nazi foreign policy. On the other hand, geopolitics 
was a necessary evil, a hardheaded strategic approach to the study of global politics 
that the allies could not afford to ignore. 'Let us learn our geopolitics' and 'It's smart 
to be a geopolitical' were the distilled sentiments pushed by anti-Nazi emigrés in the 
early forties. (Ó THUATHAIL, 1994, p. 259) 

Ambigüidade e múltiplos significados não invalidam, todavia, as possibilidades 

analíticas do conceito de geopolítica. Essas características, contudo, fazem com que seja 

                                                 
13 A quem é creditado a criação do neologismo “geopolítica” (geopolitik). 
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necessária uma problematização do próprio conceito de geopolítica e das suas diversas 

acepções possíveis (MAMADOUH, 1998; Ó THUATHAIL, 1994). Em particular, duas 

vertentes, dentre outras que coexistem, vêm se destacando na produção acadêmica. 14  

A primeira se refere a perspectivas “clássicas”, que se caracteriza pelos pressupostos 

da existência de uma realidade objetiva, observável, imparcial e independente de um 

determinado observador (KELLY, 2006; MAMADOUH, 1998; Ó THUATHAIL, 1998). Essa 

abordagem defende que geopolítica pode ser utilizada como uma forma neutra e objetiva de 

gerar conhecimento, que pode ser tido como universal (ver DODDS, 2007; SLATER, 1995), 

na qual “o observador e o objeto espacial são separados, e, por conseguinte, a plausibilidade 

para estudo empírico e de resultados neutros” no processo de investigação (KELLY, 2006, p. 

39). 

Perspectivas clássicas em geopolítica afirmam que o conhecimento oferece um 

método para se compreender o mundo em questões relativas a relações entre países, em 

termos políticos e geográficos (FLINT, 2006; KELLY, 2006). Nesse sentido, dominação, 

coerção e assimetrias de poder, por exemplo, tendem a ter pouca ou nenhuma relevância sob 

uma perspectiva clássica em geopolítica, uma vez que não é possível concebê-las de forma 

“concreta” (KELLY, 2006; SLATER, 1995; Ó THUATHAIL, 1998). O conceito de 

geopolítica, portanto, é concebido como um método neutro e objetivo de se compreender e 

analisar a “realidade” da política dentro de um determinado limite geográfico na concepção 

clássica (DODDS, 2007). 15  

Outra característica de perspectivas clássicas é que geopolítica é compreendida como 

sendo pautada, quase que exclusivamente, pela condução política de estadistas (statemanship) 

e pelas relações entre Estados nacionais (KELLY, 2006; MAMADOUH, 1998). A geopolítica 

seria a forma para analisar o panorama das relações entre Estados no contexto mundial, sendo 

a base para guiar a estratégia de estadistas na condução do Estado (Ó THUATHAIL, 1994). O 

componente militar é um dos elementos chave e a relevância de outras organizações fora do 

âmbito do Estado são considerados pouco relevantes por perspectivas clássicas de geopolítica. 

Em contraposição a perspectivas clássicas, tem-se desenvolvido perspectivas ligadas a 

uma noção de “geopolítica crítica” (DODDS, 2007; KELLY, 2006; FLINT, 2006; Ó 

THUATHAIL, 1994 e 1998; Ó THUATHAIL e AGNEW, 1992; SLATER, 1995). A 

                                                 
14  Para uma análise de outras perspectivas teóricas, ver os trabalhos de Mamadouh (1998) e Ó Thuathail (1998). 
15  Segundo Albuquerque (2010), o pensamento clássico ainda predomina uma influencia de perspectivas 
clássicas no pensamento e de representações acerca de geopolítica no Brasil. 
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associação a esse tipo de perspectiva vem se constituindo por meio de questionamentos a 

conhecimentos relacionados a noções de geopolítica desenvolvida a partir de visões clássicas.  

Em particular, nota-se uma crítica a possibilidade de que práticas, discursos, 

estratégias e representações possam se sustentar desde “uma visão de lugar nenhum” (FLINT, 

2006, p. 13), ou seja, que o pesquisador seja desprovido de um contexto e uma história que 

estejam atrelados a construção de conhecimentos. Além de reconhecer que há interesses no 

que se refere a análises e práticas – questionando assim o pressuposto de neutralidade –, a 

perspectiva de geopolítica crítica pondera a relevância de noções de geográficas e históricas 

nas relações de poder como meio de contextualização de investigações (FLINT, 2006; Ó 

THUATAIL, 1998; SLATER, 2008). 

Para perspectivas de geopolítica crítica, não há elementos que sustentem uma 

limitação de análises a partir do ponto de vista de estadistas ou da relação entre Estados 

nacionais (DODDS, 2007; FLINT, 2006; Ó THUATAIL, 1994). Não há dúvidas de que 

estadistas e de que organizações atreladas ao Estado são importantes elementos na análise 

geopolítica. Entretanto, ao reconhecer a relação poder e espaço geográfico de uma forma 

menos “estado-centrista”, é possível reconhecer que outros tipos de organizações também têm 

uma participação relevante no que tange a questões geopolíticas. Um exemplo disso é a 

relevância que grandes corporações desempenham na geopolítica contemporânea de diversas 

áreas (BEHRENDT e KHANNA, 2003; KLARE, 2007). 

Perspectivas de geopolítica crítica analisam como idéias, conceitos e informações, que 

podem ser construídas em um determinado país ou espaço geográfico, servem para influenciar 

e moldar a compreensão e a dinâmica social em outros países ou espaços geográficos 

(DODDS, 2007; SLATER, 2004). A legitimidade que sustenta relações de poder, em 

diferentes esferas, não é construída apenas a partir de estadistas ou de governos. Tal 

legitimidade conta com a participação de organizações que não estão vinculadas diretamente a 

governos, como grandes corporações, organizações internacionais, particularmente pelo 

crescente poder que essas organizações passaram a exercer em nas últimas décadas (BLED, 

2009; EPSTEIN, 1972; PALAZZO e SCHERER, 2006).  

Termos como “Primeiro Mundo”, “Terceiro Mundo”, “países desenvolvidos”, 

“economias emergentes”, dentre outros, que transitam em diversos países e territórios ao 

redor do mundo, são exemplos de conceitos que transitam internacionalmente. Esses 

conceitos podem ser concebidos como formas de conhecimentos não-neutros, além de serem 

utilizados como formas de legitimação do poder entre determinados indivíduos, organizações 

e governos em um determinado contexto geopolítico (DODDS, 2007; FLINT, 2006; Ó 
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THUATHAIL e AGNEW, 1992). Noções relativas a diferenças entre países do hemisfério 

Norte e Sul também estão historicamente associadas a construção de legitimidade que molda e 

favorece o direcionamento de políticas no âmbito internacional como forma de poder 

(REUVENY e THOMPSON, 2006; SIMON e DODDS, 1998; SLATER, 1995).  

A noção de distinção entre Norte e Sul global não funciona apenas como uma 

constatação “neutra” da realidade. A idéia acerca da existência de distinções entre países do 

Norte e Sul passou a ser formulada no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, como uma 

das formas de se teorizar acerca das diferenças no processo de constituição de países tidos 

como mais e menos desenvolvidos ocorreu (REUVENY e THOMPSON, 2006). Tais 

conhecimentos passaram a representar determinados países como sendo mais desenvolvidos, 

o Norte global, e outros como sendo menos desenvolvidos, formados pelo Sul global. Essa 

distinção acabou por influenciar na estruturação das relações políticas e econômicas entre 

países do Norte e do Sul. Na década de 1970, a distinção entre países do Norte e Sul global foi 

utilizada para sustentar e a justificar políticas internacionais e intervenções de países 

classificados do Norte global direcionados para países do Sul global, tais como a realização de 

ajustamentos estruturais, baseados em uma menor participação do governo na dinâmica 

econômica, por meio de empréstimos mediados pelo Banco Mundial (SLATER, 2004). 

A própria idéia de distinção entre Norte e Sul é um tipo de representação contestável 

na medida em que, como uma tentativa de divisão polarizada, pode promover uma 

simplificação demasiada de fenômenos geopolíticos relacionados com a constituição política 

e econômica de diferentes e heterogêneos países no mundo (ECKL e WEBER, 2007). Um 

exemplo disso é a existência de países tidos como mais desenvolvidos no hemisfério Sul – 

considerados, portanto, como representantes do Norte global –, tais como Austrália e Nova 

Zelândia, o que desafia uma visão mais simplista da terminologia Norte-Sul como espaço 

geográfico.  

Outro risco de simplificação é a tendência de lidar com esse binarismo como uma 

divisão “essencial” e “natural” de funções e papéis de determinados países dentro do cenário 

mundial (ECKL e WEBER, 2007; SLATER, 1995; SLATER e BELL, 2002; THÉRIEN, 

1999), sem que uma dinâmica geopolítica mais complexa e dinâmica seja reconhecida. Dessa 

forma, a distinção entre Norte e Sul global não é “objetiva” e precisamente representado, por 

exemplo, desenhadas pelas fronteiras dos países em um mapa, como sustentam muitas das 

abordagens clássicas de geopolítica (Ó THUATAIL, 1994). Em termos geopolíticos, a 

legitimidade da persistência de assimetrias de poder entre o Norte e Sul global está vinculada 
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historicamente a reprodução de desigualdades em termos políticos, econômicos, tecnológicos, 

militares, na produção de conhecimentos, etc. entre países (SANTOS, 2007; SLATER, 2004). 

Na área de Administração no contexto anglo-americano, perspectivas pós-colonialistas 

são as que mais têm aberto debates que se aproximam de uma visão geopolítica crítica (e.g., 

BANERJEE, 2003; COOKE, 2003 e 2004; PRASAD, 2003). Segundo algumas dessas 

abordagens pós-colonialistas, elementos culturais, raciais e de subjetividades foram 

historicamente influenciados pelo colonialismo europeu, com importantes reflexos 

geopolíticos. Discursos e a criação de uma linguagem colonial podem ser considerados como 

formas de exercício de dominação no processo de colonização em outros contextos 

geográficos e sociais, o que influenciou e a moldar sujeitos, discursos, representações, 

linguagens, etc. nos países colonizados (BANERJEE e LINSTEAD, 2001; ESCOBAR, 1995; 

PRASAD, 2003). 

Em termos acadêmicos, abordagens pós-colonialistas reconhecem que é necessário 

problematizar e contestar o legado do colonialismo europeu que ainda persiste nas relações de 

poder no mundo contemporâneo (BANERJEE, 2003; COOKE, 2003 e 2004; PRASAD, 2003; 

SLATER, 2004 e 2008). A tendência de construir e de reproduzir a noção de que há formas de 

saber e de conhecimento consideradas “superiores” e “mais desenvolvidas”, desde o ponto de 

vista de países tidos como mais desenvolvidos, também pode ser alvos de críticas, 

principalmente por ser um legado histórico que ainda permanece presente no contexto atual 

(ESCOBAR, 1995). Assim, abordagens pós-colonialistas têm como horizonte a busca por 

uma crítica das históricas assimetrias criadas pelo colonialismo. A subordinação e 

dependência, em termos econômicos, culturais, acadêmicos, políticos, dentre outras 

dimensões nas relações sociais, são apontados como barreiras para criar condições de maior 

autonomia e liberdade em termos teóricos e práticos no contexto de países do Sul global. 

Postcolonial studies works to make this relation of unequal power more visible, with 
the goal of ending it. Postcolonial studies in this sense is the radical philosophy that 
interrogates both the past history and ongoing legacies of European colonialism in 
order to undo them. Thus it is not merely a theory of knowledge but a “theoretical 
practice,” a transformation of knowledge from static disciplinary competence to 
activist intervention. Postcolonial studies would be pointless as a mere intellectual 
enterprise, since Western intellectual enterprise itself is fundamentally dependent on 
Europe’s conquest and exploitation of the colonial world. (SCHWARZ, 2000, p. 4) 

Com base em perspectivas pós-colonialistas, é possível analisar influências históricas 

e geopolíticas de modelos imperialistas tiveram, por exemplo, na gênese e expansão da área 

de Administração (BANERJEE, 2003; BANERJEE e LINSTEAD, 2001; COOKE, 2003 e 

2008). Porém, desde um ponto de vista do Sul global, apesar de formulações de diversos 
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esforços, escolhas epistemológicas pautadas desde realidade da América Latina, por exemplo, 

têm sido limitadamente influentes na área de Administração (IBARRA-COLADO, 2006), 

inclusive na área de Estratégia (BIGNETTI, 2008; FARIA, 2003; FARIA e SAUERBRONN, 

2008). 

Uma abordagem de geopolítica ajuda contextualizar e a questionar as relações de 

poder que vem sendo sustentadas pelos conhecimentos dominantes disseminados (SLATER, 

2008). A legitimidade e o privilégio epistêmico de conhecimentos produzidos no Norte global, 

por exemplo, podem ser contestados e criticamente considerados a partir de uma perspectiva 

geopolítica no Brasil. Exemplos da influência geopolítica podem ser extraídos da elaboração 

de estratégias relacionadas ao meio ambiente e de responsabilidade ambiental no Brasil que 

são, em grande escala, moldados por práticas, conhecimentos e discursos importado desde 

outros contextos (ver BIGNETTI, 2008). Nesse contexto de trânsito de influências e 

conhecimentos, as relações de países do Norte e Sul global são dispares em termos de 

autoridade e legitimidade de quem “produz” conhecimento. 

Em contraste com o foco na dimensão econômica que predomina na área de Estratégia 

(WHITTINGTON, 2004; WHIPP, 1996), uma perspectiva geopolítica possibilita repensar 

estratégia por meio do reconhecimento da relevância de dimensões ligadas a poder e espaço 

geográfico. Se por um lado desafiar noções mais despolitizadas, que concebe estratégias como 

sendo neutras, por outro lado, também ajuda a construir teorias que reconhecem que 

estratégias fazem parte de práticas sociais contextualizadas no espaço e no tempo, ou seja, de 

que estratégia pode ser analisada como uma prática social que ocorre em determinados 

contextos geopolíticos. Uma perspectiva geopolítica em estratégia pode ser relevante para 

repensar algumas das limitações da área de Estratégia, especialmente no que se refere a uma 

pouca atenção na dimensão de poder em estratégia. 

 

2.2 Uma análise crítica da área de Estratégia 

 Estratégia adentrou a diversos âmbitos da vida social e passou a ser incorporada em 

diversas instâncias de práticas, discursos, teorias e conhecimentos. Com a acelerada 

internacionalização da literatura de “gestão estratégica” 16, particularmente aquela produzida 

                                                 
16 Nesta Tese, optou-se por adotar o termo “gestão estratégica” como tradução para strategic management, ao 
invés de “administração estratégica”, como ocorre em muitos casos. Isso se deve ao fato de que a tradução 
corrente para o termo administration em português é administração, que no mundo anglofônico está intimamente 
relacionado ao setor público, enquanto management (“gestão”) tem maior associação com o setor privado. Nesse 
sentido, por exemplo, o termo “strategic administration” (“administração estratégica”) não tem correspondência 
a qualquer tipo de abordagem ou corrente teórica, mesmo na área de Administração Pública, ao contrário do que 
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no contexto dos EUA no âmbito acadêmico, estratégia passou a ter um destaque ainda maior, 

em paralelo ao processo de expansão de grandes corporações transnacionais a países tidos 

como desenvolvidos nas últimas décadas (EPSTEIN, 1972; FARIA e IMASATO, 2007). 

Por outro lado, problemas relacionados a abusos de poder e manipulações 

empresariais em atividades que são praticadas por algumas dessas grandes corporações são 

parte do processo de expansão das grandes corporações (GRANT e VISCONTI, 2006). 

Impactos sociais e ambientais negativos ameaçam a legitimidade de grandes corporações 

(WHITTINGTON et al., 2003), assim como de governos, instituições e mercados (BARLEY, 

2007; GOSH e GUVEN, 2006). A literatura de gestão estratégica, especialmente nos EUA, 

entretanto, não vem se atendo a tais problemas (PALAZZO e SCHERER, 2006).  

Críticas apontam que muitos acadêmicos da área de Estratégia preferem tratar da 

pertinência de modelos teóricos ao invés de compreender práticas de poder em estratégia, que 

muitas vezes é controversa (HAMBRICK, 2004; WHITTINGTON, 1996). Legitimidade, por 

exemplo, tem sido tratada de forma secundária na área de Estratégia, apesar da centralidade 

que esse conceito ocupa em outras áreas do conhecimento (e.g., CLARK, 2003 e 2005; 

FAORO, 1987; WEBER, 2004). 

Uma análise crítica acerca da área de Estratégia é importante na contextualização 

deste tese, especialmente partindo do ponto de vista do Brasil (BIGNETTI, 2008; FARIA, 

2003). Isso porque alguns acadêmicos afirmam que a área, de forma geral, passa por um 

momento de incertezas e crise (BIGNETTI e PAIVA, 2002; CARTER et al., 2008; FARIA, 

2003 e 2006; HAMBRICK, 2004; HAFSI e MARTINET, 2008; MAHONEY e MCGAHAN, 

2007; MCKIERNAN e CARTER, 2004; WHITTINGTON et al., 2003; WILSON e 

JARZABKOWSKI, 2004; VOLBERDA, 2004). Segundo essas avaliações, tal situação se 

constituiu por causa do predomínio de aportes epistemológicos positivistas 

(JARZABKOWSKI et al., 2007; SETH e THOMAS, 1994; WHIPP, 1996) e da ênfase da 

dimensão econômica como arsenal interpretativo-prescritivo (CLEGG et al., 2004; 

MCKIERNAN e CARTER, 2004; WILSON e JARBABKOWSKI, 2004).  

Grande parte das abordagens mais críticas na área de Estratégia tem sido produzida 

por acadêmicos na Europa (CARTER et al., 2008; PETTIGREW et al., 2002; PHILLIPS e 

DAR, 2009), apesar de haver exceções também nos EUA (e.g., LEVY et al., 2005; MILLER e 

PISANI, 2007). O descontentamento com os aportes dominantes e do próprio domínio dos 

EUA na área fez com que uma série de abordagens concorrentes emergisse no contexto 

                                                                                                                                                         
ocorre com strategic management. Essa nuance, entretanto, historicamente tem sido alvo de poucas reflexões no 
Brasil. 
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europeu. “Estratégia e gestão” (PETTIGREW et al., 2002), “estratégia como prática” 

(WHITTINGTON, 1996 e 2004; WILSON e JARZABKOWSKI, 2004) e “organização 

estratégica” (MAHONEY e MCGAHAN, 2007; RUEF, 2003) são exemplos de aportes que 

têm se disseminado como alternativa àquelas tidas como mais tradicionais na área. 

Esses outros aportes oriundos de acadêmicos europeus têm se mostrado mais 

propensos a lidar com estratégia de forma menos centrada em aspectos estritamente 

econômicos e mais aberta a debater, por exemplo, o domínio dos EUA na produção e 

disseminação de conhecimentos na área. Segundo algumas críticas mobilizadas por europeus, 

muitos dos problemas que acadêmicos da área de Estratégia enfrentam atualmente são 

decorrentes de anos de acúmulo de análises que focaram mercados e empresas por meio de 

categorias e modelos causais oriundos dos aportes dominantes construídos nos EUA (FARIA 

e IMASATO, 2007; WHITTINGTON, 2004). Nesse ínterim, estratégia passou a descrever e a 

analisar cada vez menos relações sociais (JARZABKOWSKI et al., 2007; WHITTINGTON, 

2002), preferindo a modelos conceituais abstratos destituídos de contextualização (HAFSI e 

MARTINET, 2008). Dessa forma, a área de Estratégia, e mais especificamente a literatura de 

gestão estratégica, passou a ter um foco mais restrito e cada vez mais incapaz de representar a 

diferentes realidades aos quais supostamente deveria se referir (GRANDY e MILLS, 2005). 

No cenário brasileiro, houve uma ampla reprodução de tendências e prescrições 

baseadas na literatura produzida nos EUA, como indicam os recentes trabalhos de 

mapeamento de produção e publicações acadêmicas na área de Estratégia no Brasil 

(BIGNETTI e PAIVA, 2002; BERTERO et al., 2003). Ressalta-se que as obras de Michael 

Porter, juntamente com a literatura da visão baseada em recursos, são extremamente 

influentes na produção acadêmica brasileira recente (BIGNETTI e PAIVA, 2002). Isso 

ocorreu de modo tão significativo que permitiu inferir que “o impacto de Porter foi profundo a 

ponto de ser paralisante, ou seja, para a maioria o modelo de Porter é simplesmente sinônimo 

de Gestão Estratégica de Negócios, bloqueando a percepção e a introdução de novos modelos 

e perspectivas” (BERTERO et al., 2003, p. 50).  

Do ponto de vista de acadêmicos no (e do) contexto brasileiro, a situação é (ou deveria 

ser) preocupante na medida em que há “uma dominação anglo-saxônica evidente e a 

inexistência de um corpo teórico consistente e contextualizado que conduza a uma orientação 

(ou escola) brasileira de estratégia” (BIGNETTI, 2008, p. 1170). 17 O predomínio da produção 

de conhecimento do mundo anglo-americano constrói uma legitimidade de privilégios 

                                                 
17 Ou “anglo-americana”, ao invés de “anglo-saxônica” para ser mais preciso. 
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epistêmicos aos aportes teóricos que enfatizam a dimensão econômica, na qual o exercício de 

poder ainda é limitadamente considerado na área de Estratégia (CARTER et al., 2008; LEVY 

et al., 2005; MARTIN, 2003; WHIPP, 1996). Estratégia não é um arsenal teórico “neutro” 

utilizado por acadêmicos para compreender a realidade; trata-se de um conjunto de práticas 

sociais que são capazes de direcionar importantes organizações e instituições no seu exercício 

de poder, tanto no âmbito público quanto privado (WHITTINGTON, 2004). 

Problematizar os aspectos geopolíticos em estratégia ainda é uma lacuna pouco 

explorada na área de Estratégia. Por ainda haver um predomínio de perspectivas teóricas que 

se considerem neutras e apolíticas na área, implicações de estratégias em termos geopolíticos 

vêm sendo negligenciados. Buscando entender as condicionantes históricas que fomentam tal 

panorama é uma das formas de desenvolver trabalhos acadêmicos orientados mais 

criticamente em relação à teoria e prática na área de Estratégia. Em particular, o privilégio 

epistêmico de abordagens do mundo anglo-americano precisa ser reconhecido para que, como 

horizonte, possa-se debater e repensar os pressupostos da área de Estratégia, assim como se 

desenvolvam formas de se desprender de tal predomínio geopolítico no âmbito disciplinar. 

 

2.3 O contexto da emergência do meio ambiente como elemento estratégico 

O emergente regime internacional relacionado ao meio ambiente vem afetando a 

dinâmica social e as estratégias de diversas organizações em diferentes regiões (NEWELL e 

PATERSON, 2009; VIOLA, 2002). Governos são pressionados a reconhecer e a criar 

políticas que direcionem ações que neutralizem impactos considerados negativos ao meio 

ambiente. Grandes corporações estão entre o conjunto de organizações mais questionadas 

nesse processo internacional de mudanças (PINKSE e KOLK, 2009; RUGMAN e VERBEKE, 

1998). Isso se deve ao fato de que mais da metade das emissões de gases de efeito estufa se 

originaram das atividades dessas organizações (SKJÆRSETH e SKODVIN, 2003), tornando-

as um dos principais focos de atenção nesse contexto. 

Apesar da postura eminentemente hostil desempenhada pelas grandes corporações ao 

estabelecimento de qualquer tipo de agenda ambiental nas décadas de 1970 e 1980, essa 

situação se alterou consideravelmente durante a década de 1990 e, de forma mais intensa, a 

partir da década de 2000 18 (FALKNER, 2003; HOFFMAN, 2005). Sob uma perspectiva 

empresarial, conciliar questões ambientais, sociais e econômicas tem sido considerado cada 

vez menos contraditório ou dicotômico (LOVINS et al., 1999; PORTER e VAN DER LINDE, 
                                                 
18 O que reflete a própria postura dos principais governos ao redor do mundo, à época, em manter questões 
ambientais e climáticas como assuntos pouco relevantes ou até mesmo como ‘não-temas’. 
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1995a e 1995b). Houve uma proliferação cada vez maior de conceitos e discursos favoráveis a 

promoção de maior proteção ambiental, principalmente por meio das chamadas “soluções 

ganha-ganha”, que seriam capazes de intermediar interesses de negócios, sociais e ambientais 

(LOVINS et al., 1999; MATHEWS, 2007; PORTER e VAN DER LINDE, 1995a). 

Como parte do processo de tornar questões ambientais em elemento estratégico, há 

uma tendência de ambientalização em estratégias empresariais, principalmente por parte de 

organizações que são mais visíveis e dependentes do suporte político, econômico e social de 

constituintes da sociedade. Essas organizações tendem a se engajar com maior intensidade na 

legitimação de suas atividades 19 (DOWLING e PFEFFER, 1975; PFEFFER e SALANCIK, 

2003), na qual o meio ambiente tem se tornado elemento de vital importância, particularmente 

em termos de estratégias (PINKSE e KOLK, 2009; RUGMAN e VERBEKE, 1998). De um 

ponto de vista geopolítico, esse processo de legitimação não é abstrato, na qual relações de 

poder, no tempo e no espaço, vêm colocando a primazia da dimensão econômica nesse 

processo de ambientalização. 

Questões ambientais podem representar um dos meios políticos para a legitimação de 

das grandes corporações nas próximas décadas (BERNSTEIN, 2005; BLED, 2009), assim 

como fornecer legitimidade a perspectivas neoliberais (CLAPP e DAUVERGNE, 2003; 

FALKNER, 2003). A existência de legitimidade é de fundamental importância para o êxito 

das estratégias e ao desempenho de, por exemplo, grandes corporações, sejam em termos 

econômicos ou para o exercício de poder e influência de forma mais ampla no contexto social 

(FARIA e IMASATO, 2007; PALAZZO e SCHERER, 2006; VAARA et al., 2006).  

A legitimação permite que diferentes organizações busquem criar ou manter sua 

legitimidade, fundamentando assim seu poder tanto em termos materiais como simbólicos 

(ASHFORTH e GIBBS, 1990; HYBELS, 1995; WEBER, 2004). Por exemplo, o intenso 

lobby das corporações em tratativas ligadas ao Protocolo de Quioto (BLED, 2009; CLAPP, 

2003; NEWELL e PATERSON, 2009), bem como na tentativa de criar novos mercados, são 

práticas que buscam (re)construir relações de poder no âmbito empresarial, por meio da 

legitimação de novos mecanismos internacionais ligados ao meio ambiente (BERNSTEIN, 

2005; NEWELL e PATERSON, 2009). 

Nesse contexto, organizações do setor petrolífero estão entre as grandes corporações 

que tendem a ser mais afetadas pelos recentes desenvolvimentos relativos ao meio ambiente 

                                                 
19 Em termos históricos, a contínua e crescente influência das corporações não foi construída por meio de 
associações com representações ligadas ao abuso, coerção ou exploração, mas sim pelo exercício de poder com 
contornos de legitimidade (EPSTEIN, 1972; WARREN, 2003). 
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(FRYNAS, 2005; LEVY e KOLK, 2002; KOLK e LEVY, 2001; SKJÆRSETH e SKODVIN, 

2003). Em particular, o controle de emissões de gás carbônico pode afetar mais diretamente a 

dinâmica de atuação desse setor (LEVY e KOLK, 2002; KOLK e LEVY, 2001). Mesmo sob 

fortes pressões, contudo, o petróleo é apontado como um dos principais recursos energéticos a 

ser empregado nas próximas décadas (EIA, 2009), tornando mais difícil e delicado o balanço 

entre restrições e maior incremento de seu emprego. Nesse processo, legitimidade torna-se 

ainda mais relevante para organizações do setor do petróleo em um contexto em que 

quaisquer tipos de ações questionáveis tendem a ter uma grande repercussão e exposição 

pública.  

Projetos de desenvolvimento de energias renováveis e investimentos em políticas de 

responsabilidade ambiental, por exemplo, estão entre as estratégias mais adotadas 

recentemente por organizações do setor do petróleo (FRYNAS, 2005 e 2009; SKJÆRSETH e 

SKODVIN, 2003). Essa tendência sinaliza mudanças na postura de empresas nesse setor, em 

que a ambientalização da estratégia é uma das formas de legitimação de suas atividades. A 

legitimação dessas estratégias está fortemente direcionada na capacidade de organizações 

ligadas ao setor petrolífero, por exemplo, em se adequar as novas demandas relativas ao meio 

ambiente, buscando mostrar sua capacidade de atender a expectativas de diversos grupos de 

constituintes (FRYNAS, 2005 e 2009). 

Países como o Brasil passaram a se tornar um dos principais destinos de investimentos 

estrangeiros para projetos de produção de fontes renováveis de energia (FAO, 2007; 

GUEDES e GIANOTTI, 2009; REN21, 2009) 20 . Biocombustíveis são uma das áreas 

especialmente almejada por parte desses investimentos no Brasil. Isso porque há um crescente 

apoio ao desenvolvimento e uso de biocombustíveis não apenas por parte de empresas do 

setor privado, mas principalmente por governos e grandes organizações internacionais (FAO, 

2007; REN21, 2009)  

Também é cada vez mais claro que o incentivo ao uso do etanol, por exemplo, sob a 

alegação de se tratar de um combustível menos agressivo ao meio ambiente e substituto à 

gasolina (BASTOS, 2007; SACHS, 2007) possui fortes ingredientes de segurança energética e 

de geopolítica no nível internacional (HAGE, 2008; VIOLA, 2002). Similarmente, o perigo à 

segurança alimentar é citado como uma potencial ameaça geopolítica que o etanol pode 

desempenhar, uma vez que há risco de competição entre o cultivo de alimentos e de biomassa 

                                                 
20 Também contando com o apoio de programas ligados ao Protocolo de Quioto. 
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direcionada a produção de energia (KLEINER, 2008; ZIEGLER, 2007).21  Entretanto, 

argumentos geopolíticos têm sido sobrepujados pela prerrogativa de que mecanismos de 

mercado e aspectos econômicos são mais relevantes como forma de legitimação dos 

biocombustíveis (FAO, 2007; MATHEWS, 2007; UNCTAD, 2009). 

Como resultado, também tem se disseminado visões dicotômicas em relação aos 

biocombustíveis. Pelo lado das principais corporações transnacionais, em particular, há uma 

visão predominantemente “otimista”, baseada em uma perspectiva “ganha-ganha”, na qual o 

livre comércio e a livre empresa serão capazes de proteger o meio ambiente e gerar 

crescimento econômico (ver PULVER, 2007). Nesse sentido, a realização de investimentos 

dessas grandes corporações no Brasil (e em outros países da América Latina) é classificada 

como invariavelmente benéfica, na qual resultados positivos serão gerados tanto para o Norte 

quanto para o Sul global, fomentando uma “revolução energética” nos trópicos (ver 

MATHEWS, 2007 e 2008). 

Contrariando essa visão, há aqueles que postulam que a subordinação a algum novo 

tipo de dependência econômica tende a ser a tendência geopolítica mais provável nesse 

processo (JONASSE, 2009; YOUNG e STEFFEN, 2008). A legitimidade de estratégias de 

investimentos baseadas em grandes corporações tende a resultar em uma manutenção de 

assimetrias de poder, na qual: 

[…] no hay por qué esperar que la especialización periférica como proveedora de 
biocombustibles para los países céntricos tendrá un destino diferente de las 
experiencias anteriores de ciclo y declive a partir de las exportaciones de materias 
primas (oro, azúcar, café, etc.). El modelo de desarrollo “volcado hacia afuera” 
refuerza el carácter ya excluyente de la estructura social, manteniendo a gran parte 
de la población al margen de los beneficios del proceso, y los resultados económicos 
(y tecnológicos) del desarrollo sectorial que se obtiene en la periferia (expansión del 
agronegocio), subordinado a los intereses del centro, se concentra en las manos de 
las élites directamente beneficiarias –las clases exportadora y política. (YOUNG e 
STEFFEN, 2008, p. 173) 

Re-conectar estratégia a legitimidade pode contribuir no reconhecimento do tipo de 

legitimação que a ambientalização da estratégia (re)produz. A histórica importância de outras 

organizações e instituições, não vinculadas propriamente a perspectivas neoliberais, tem sido 

negligenciada (até mesmo deslegitimada) frente a um intenso processo de disseminação e 

imposição de um tipo específico de noção de mercado (ver CHANG, 2002). O foco específico 

da legitimação de uma perspectiva baseada em aspectos econômicos, especialmente cunhada 

                                                 
21 Ziegler (2007, p. 2) entende que há “sérios riscos de se criar uma batalha entre alimentos e combustíveis que 
irá deixar a pobreza e fome nos países em desenvolvimento a mercê do rápido aumento dos preços dos alimentos, 
terras e água”. Sendo assim, é extremamente problemático e questionável criar um modelo de produção de 
biocombustíveis de grande escala segundo essa perspectiva. 
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para desempenhar uma postura (aparentemente) mais afeita ao meio ambiente, dificulta e 

restringe análises que considerem aspectos geopolíticos, principalmente por desconsiderar as 

relações sociais assimétricas e desiguais, por exemplo, entre países do Norte e Sul global. 

A diminuta relação teórica entre legitimidade e estratégia na literatura de gestão 

estratégica pode ajudar a explicar a histórica dificuldade da área de Estratégia, de forma geral, 

em lidar mais criticamente com as implicações do conhecimento produzido pela própria área 

(CARTER et al., 2008; FARIA e IMASATO, 2007).  A construção de relações de 

dependência de países considerados menos desenvolvidos a grandes corporações 

transnacionais, apoiados pela forma como a literatura dominante de estratégia vem sendo 

produzida e disseminada, vem tendo pouca repercussão (MILLER e PISANI, 2007), mesmo 

em âmbitos acadêmicos tidos como mais críticos (e.g., HAFSI e MARTINET, 2008; 

PHILLIPS e DAR, 2009). 

Para reconhecer outras dimensões envolvidas nesse processo, entretanto, também é 

necessário se desconectar das representações dominantes relativas ao próprio conceito de 

legitimidade. Não é correto hierarquizar o conceito de legitimidade ao âmbito epistêmico de 

estratégia, particularmente sob uma perspectiva de gestão estratégica. A tendência de retratar 

o que é legítimo sempre como benéfico, necessário ou adequado (SUCHMAN, 1995; 

VAARA et al., 2006) restringe analiticamente os processos de por exemplo, deslegitimação, 

marginalização e subordinação que, em certos casos, são construídos por estratégias de 

legitimação específicas. 

Por isso, “estratégia de legitimação” pode ser um perigoso meio de imposição do 

pesquisador sobre os dados, inviabilizando a emergência de perspectivas mais plurais. A 

distinção entre estratégia e legitimidade permite refletir com maior atenção até que ponto há 

congruências ou discrepância entre os conceitos e dados em diversos níveis analíticos, ao 

invés de impor algum tipo de interpretação pré-estabelecida ao nível ôntico. Isso ajuda a 

compreender alguns motivos pelos quais poder e não-práticas foram tornados secundários e 

ilegítimos na área de Estratégia (CARTER et al., 2008), mesmo em vertentes mais críticas 

mobilizadas na área. 

 

2.4 Ambientalização sob uma perspectiva de gestão estratégica 

Menções explícitas ao meio ambiente não são novas na literatura de gestão estratégica. 

Mesmo durante a década de 1990, diversas publicações apontaram a necessidade de se 

reconhecer o meio ambiente como um elemento importante que deveria ser explorado na 
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elaboração de estratégias (e.g., AZZONE e BERTELE, 1994; PORTER e VAN DER LINDE, 

1995a; SHRIVASTAVA, 1995). Constatações de que as atividades corporativas causavam 

problemas ambientais, em certos casos com implicações severas, e a mobilização de grupos 

sociais de pressão colocavam em risco a legitimidade de atividades de diversas empresas, 

principalmente aquelas mais visíveis e dependentes de maior apoio sociopolítico.  

Como resposta, a adoção de medidas para “gerenciar” pressões, culminando em 

maiores cuidados com questões ambientais, passou a ser pensada também dentro do escopo da 

literatura de gestão estratégica, inicialmente tendo como foco as operações internas das 

organizações (AZZONE e BERTELE, 1994; SHRIVASTAVA, 1995). Entretanto, a postura 

permaneceu majoritariamente refratária a esse tipo de temática por parte de acadêmicos e 

praticantes na área de Estratégia. Até a década de 1990, a avaliação era de que lidar com meio 

ambiente significava, necessariamente, elevar custos e despesas e diminuição do desempenho 

das operações (PORTER e VAN DER LINDE, 1995b). Dessa forma, a posição era 

eminentemente reativa de acordo com o tipo e intensidade das pressões enfrentadas em 

contextos específicos, sem uma preocupação de elevar meio ambiente a um patamar 

estratégico. 

Seguindo essa tendência, a literatura de gestão estratégica tem descrito os efeitos 

políticos e regulatórios relativos ao meio ambiente mais como uma ameaça aos negócios. 

Contudo, vem sendo construído um reconhecimento crescente das oportunidades de negócios 

que esse cenário pode gerar nesse início de século XXI na literatura de gestão, 

particularmente em países tidos como mais desenvolvidos (LASH e WELLINGTON, 2007; 

LOVINS et al., 1999; PINKSE e KOLK, 2008). No contexto atual, a ambientalização da 

estratégia está sendo associada a uma inclusão tanto das oportunidades quanto das ameaças 

em estratégia no que diz respeito a lidar mais atentamente com a temática do meio ambiente 

(HOFFMAN, 2005; PINKSE e KOLK, 2008). 

Em particular, a ambientalização está vinculada a uma mudança nos termos associados 

à estratégia, afastando-se de um foco estreito a assuntos como “poluição industrial”, “perda de 

biodiversidade” e “lixo tóxico” (ver SHRIVASTAVA, 1995), passíveis de serem apontadas e 

individualizadas a uma determinada organização, e aproximando-se de temas como 

“mudanças climáticas”, “aquecimento global” e “economia de baixo carbono” 22 (e.g., LASH 

                                                 
22 Elas se disseminam crescentemente na área de Estratégia, mesmo que ainda não reverberem de modo 
consensual na área, espelhando a própria postura ambígua no que concernem as supostas mudanças nas 
estratégias de diversas organizações. 
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e WELLINGTON, 2007; LOVINS et al., 1999), que se apresentam como problemas coletivos, 

mais difusos e sem fronteiras geográficas claramente estabelecidas. 

Seguindo os pressupostos de que estratégia não é sinônimo apenas de eficiência 

operacional (PORTER, 1996), a ambientalização da estratégia passou a ser direcionada cada 

vez menos para elementos administrativos internos das organizações. A legitimidade e o 

âmbito de influência estratégica da ambientalização vêm sendo cada vez mais voltados ao 

âmbito externo de uma dada organização, na qual o foco em atividades internas passa a ser 

apenas uma parte da preocupação analítica. O que tem se tornando crucial para a elaboração 

de estratégias no contexto da ambientalização são os elementos externos, principalmente ao 

que se refere à construção de mercados e de vantagens competitivas. 23 

[…] the approach to climate change can go beyond operational effectiveness and 
become strategic. Some firms, in the process of addressing climate change, will find 
opportunities to enhance or extend their competitive positioning by creating 
products (such as hybrid cars) that exploit climate-induced demand, by leading the 
restructuring of their industries to address climate issues more effectively, or by 
innovating in activities affected by climate change to produce a genuine competitive 
advantage. (PORTER e REINHARDT, 2007, p. 22) 

Ao ir além da eficiência operacional, a noção de ambientalização da estratégia passa, 

assim, a ser um argumento que defende a validade para reestruturar indústrias e modificar 

padrões de práticas gerenciais, de produtos e de serviços em um contexto em que o meio 

ambiente vem sendo cada vez mais enfatizado. Nesse processo, as fronteiras organizacionais, 

e até mesmo de países, estão sendo relativizadas de forma a dar vazão a esse tipo de debates. 

A tipologia de “opções estratégias” desenvolvida por Kolk e Pinkse (2005) ilustra a ampliação 

do escopo conferido para estratégias formuladas como respostas a questões ambientais 24 (ver 

Figura 1). 

 

                                                 
23 De forma similar ao que ocorreu com a transição de abordagens baseadas no “planejamento estratégico”, nas 
décadas de 1960 e 1970, para abordagens de “gestão estratégica”, nas décadas de 1980 e 1990 (ver FARIA e 
IMASATO, 2007; MINTZBERG et al., 2000). 
24 Pinkse e Kolk (2009) dão uma ênfase particular em assuntos correlatos a mudanças climáticas. 
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Figura 1 – Opções estratégicas para questões ambientais 

Fonte: Adaptado a partir de Kolk e Pinkse (2005, p. 8) 

 

A visão estratégica da ambientalização é alcançada, segundo essa abordagem, pelo 

posicionamento “adequado” de acordo com as pressões sociais, por um lado, e as 

oportunidades e novas demandas econômicas, por outro lado, oriundas do contexto em que 

uma determinada organização opera (HOFFMAN, 2005; KOLK e PINKSE, 2005; LASH e 

WELLINGTON, 2007; PINKSE e KOLK, 2008). No eixo vertical, a Figura 1 apresenta a 

extensão em que se pretende exercer influência com as estratégias relativas a questões 

ambientais, partido de elementos eminentemente internos, podendo se estender, no extremo, a 

organizações fora da cadeia em que a organização atua. No eixo horizontal, a tipologia 

apresenta a opção pela inovação, direcionada ao desenvolvimento de produtos e serviços e de 

melhorias na capacidade tecnológica da organização para lidar com o meio ambiente, e a 

compensação, isto é, decidir não alterar as práticas e tecnologias correntes, utilizando-se de 

soluções ou padrões criados ou determinados por outras organizações. 

Como diretriz, que a tipologia aponta que questões ambientais podem ser 

problemáticas à legitimidade de algumas organizações de tal modo que não serão mais, como 

no passado, relegadas a pressões sociais secundárias. Na elaboração de estratégias, decidir por 

uma posição mais ativa (“inovadora”) ou mais passiva (“compensadora”) também é instituída 

de um sentido “estratégico” pela construção teórica orientada ao mercado, a despeito das 

implicações políticas que essas decisões podem causar ao próprio meio ambiente na prática 

(BANERJEE, 2003 e 2008; CLAP, 2005). Adicionalmente, repetindo a dificuldade em se 

considerar a capacidade de influência política e no poder de grandes organizações (e.g., 

corporações) em moldar o próprio contexto em que a organização opera (ver BARLEY, 2007; 
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STERN e BARLEY, 1996), a literatura de gestão estratégica faz das questões ambientais uma 

“ameaça externa” a ser gerenciada, assim como uma “oportunidade” a ser explorada. 

Em termos gerenciais, tem-se construído a noção de que é preciso “administrar” a 

legitimidade estrategicamente por meio da gestão da “percepção ou pressuposto de que o 

desempenho corporativo ambiental da firma é desejável, próprio ou apropriado” 25 (BANSAL 

e CLELLAND, 2004, p. 94). Nesse sentido, a ambientalização da estratégia tem se 

desenvolvido de modo a respaldar a centralidade do meio ambiente, perspectiva essa que 

permite gerar passivos ambientais e poluir de modos socialmente e politicamente justificados 

e aceitos, mediante a utilização de mecanismos econômicos baseados em relações de mercado 

(BLED, 2009; PATTBERG e STRIPPLE, 2008). 

A transferência de responsabilidade pela poluição e emissões de gases de efeito estufa, 

por uma via mediada por “créditos de carbono”, por exemplo, torna-se uma forma “legítima” 

de compensação e de gestão empresarial com base nas prerrogativas de compra e venda de 

emissões de poluentes criados pelo Protocolo de Quioto (BERNSTEIN, 2005; BODANSKY, 

1999). Todavia, essa noção de mercado tem grandes assimetrias de poder entre aqueles que 

podem financiar suas emissões, por um lado, e os que se dispõem a limitar e vender a não-

poluição, por outro lado (NEWELL e PATERSON, 2009). 

A construção de novos mercados também é justificada pelas novas demandas 

produzidas pela própria ambientalização, não apenas no âmbito de negócios, como também 

por parte de governos, de organizações públicas e de outras organizações não governamentais 

(NEWELL e PATERSON, 2009; VIOLA, 2002). Bioenergia e biocombustíveis são exemplos 

de novos mercados que podem, seguindo tal tendência, se expandir em um cenário em que 

novas políticas internacionais de mitigação dos impactos climáticos vêm sendo 

implementadas (FAO, 2007; REN21, 2009). Assim, a postura adotada pelas empresas deve 

ser, seguindo os preceitos dominantes da literatura de gestão estratégica, a de encontrar um 

equilíbrio entre ameaças e oportunidades, “reduzindo a exposição a riscos relacionados ao 

clima e encontrando oportunidades de negócios dentre esses riscos” (LASH e 

WELLINGTON, 2007, p. 101), na qual os fundamentos da legitimidade dessas novas 

“ameaças” e “oportunidades” transpõem limites políticos e organizacionais existentes, que são 

limitadamente analisados frente à ênfase em vantagem competitiva e inovação. 

                                                 
25 Que é chamado de “legitimidade ambiental corporativa” por Bansal e Clelland (2004), em consonância com a 
definição de Suchman (1995), seguindo a mesma tendência a despolitização argumentadas na seção anterior. 
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Ao transpor os limites de uma determinada fronteira, seja organizacional26 , 

mercadológica ou geográfica, a natureza da legitimidade requerida torna-se diferente 

(ASHFORTH e GIBBS, 1990; CLARK, 2005; STEFFEK, 2003). A própria construção de 

mercados e de novos produtos e serviços também requerem um tipo de legitimidade que não 

se confina a diretrizes internas de uma determinada empresa, mercado ou país. O âmbito de 

análise de legitimidade restrito em aspectos econômicos, nesses casos, acaba negligenciando 

noções de poder no processo de legitimação da ambientalização e das correspondentes 

conseqüências oriundas dessas estratégias. 

Legitimidade passa a ser mais problemática na medida em que a centralidade de uma 

organização específica tende a explicar mais limitadamente as relações sociais existentes 

(ASHFORTH e GIBBS, 1990; COHN, 1979). A consideração de uma gama de relações de 

poder, em um âmbito mais amplo, faz com que legitimidade possibilite o reconhecimento de 

uma diversidade maior de indivíduos e organizações, com valores e propósitos distintos, 

tornando assim mais visíveis disputadas, contradições e ambigüidades em processos ligados a 

legitimação (PFEFFER e SALANCIK, 2003; VAARA et al., 2006). Ao ampliar o escopo de 

influência, a “aparente racionalidade por detrás da estratégia pode ser vista como instrumento 

utilizado para criar legitimidade que usa a racionalidade como fachada” (CARTER et al., 

2008, p. 93) para o exercício de poder, na qual a dimensão econômica pode ser um importante 

meio de poder. 

O processo de ambientalização da estratégia não tem sido problematizado na literatura 

de gestão estratégica sob o argumento de que, por ocorrer seguindo preceitos de mercado, ela 

é “neutra” e despolitizada 27 (ver CARTER et al., 2008; MARTIN, 2003; PALAZZO e 

SCHERER, 2006). Portanto, as mudanças na legitimidade não são questionadas. 

Conseqüentemente, mudanças com base em aspectos estritamente econômicos são tidas como 

“legítimas” e não-problemáticas pelas abordagens dominantes na literatura da área de 

Estratégia. 

Essa perspectiva, tida como “neutra” e despolitizada, não tem sido posta em questão, 

mesmo quando grandes corporações transpõem fronteiras nacionais, influenciando e alterando 

a legitimidade e de mecanismos legais, comerciais e políticos em outros países ou regiões 

(COWLING e TOMLIMSON, 2005; FARIA e IMASATO, 2007). 

                                                 
26 Nos termos sugeridos por Kolk e Pinkse (2005), pode ocorrer de forma horizontal ou vertical dentro da cadeia 
de produção focada. 
27 A despeito da existência de uma ampla gama de teorias e evidências empíricas que indicam que interesses 
privados podem, de fato, se aproveitar do poder de governos e de processos políticos para criar e aplicar leis e 
regulamentos para alcançar benefícios particulares (MARTINS, 2003) em detrimento do bem público.  
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In the case of the environment, evaluations of legitimacy historically have been 
based not only environmental performance, but also the linking of environment with 
other goals that are highly valued, especially development goals. Presumably, 
increased participation and influence of developing countries in international 
environmental negotiations reinforced the legitimacy of institutions that reflected 
these developments. When these dynamics combined with the broader normative 
shifts toward neoliberalism, it created legitimacy for what I labelled 'liberal 
environmentalism.' The contemporary legitimacy challenge, however, stems in part 
from the very success of liberal environmentalism, if governing arrangements have 
gone too far towards elevating the normative status of markets, in effect 
subordinating environmental purposes to economic goals, even within ostensibly 
environmental institutions. (BERNSTEIN, 2005, p. 164) 

Ao tornar “invisíveis” a dimensão de poder, o processo de ambientalização da 

estratégia na literatura especializada de gestão estratégica se dissocia de atividades mais 

controversas e passíveis de serem consideradas como ilegítimas. A fundamentação das 

estratégias passa a ser respaldadas como legítimas respostas a ameaças externas e a desafios 

mercadológicos. O foco continua centrado em desempenho econômico (CLEGG et al., 2007; 

WHIPP, 1996), na qual assuntos mais “politizados”, como definições das relações de poder 

entre Estados e econômicas (BLED, 2009), por exemplo, é desconsiderado no processo em 

análise, resultando em “insuficiente atenção a interesses ambientais ou subordinando-as a 

objetivos de mercados abertos, liberdade corporativa, eficiência e crescimento econômico” 

(BERNSTEIN, 2005, p. 141). 

Mudanças nas relações entre governos no nível internacional, vinculadas a uma 

perspectiva de ambientalização, não prescindem do exercício de influência e de poder, seja ela 

no âmbito do setor privado ou público em questões relativas ao meio ambiente (BERNSTEIN, 

2005; BODANSKY, 1999). A ambientalização pode fomentar a continuidade do quadro de 

poder assimétrico entre países tidos como mais e menos desenvolvidos, uma vez que as 

premissas neoliberais fortalecem a manutenção do status quo (CHANG, 2002; CLARKE e 

EDWARDS, 2004; ESCOBAR, 2005; GHOSH e GUVEN, 2006; HOOGVELT, 2001).28 

Mais precisamente, a ambientalização constrói um contexto mais favorável para a 

legitimidade de prerrogativas de neoliberais sejam exercidas, aonde grandes corporações 

transnacionais tendem a ter ampla vantagem. 

O escopo de influência da ambientalização da estratégia tem alcançado diversos países 

e regiões, conferindo ao setor privado um grande peso geopolítico em relação a questões 

ambientais (BLED, 2009; NEWELL e PATERSON, 2009; PATTBERG e STRIPPLE, 2008). 

Uma das implicações é que o poder de organizações públicas e do Estado vem sendo 

questionado, principalmente em países tidos como menos desenvolvidos. A ambientalização 

                                                 
28 Apesar de haver algumas exceções no que se refere a configurações de poder no nível internacional. 
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tem elementos que propiciam que perspectivas neoliberais tenham a premência no processo 

de legitimação, reproduzindo a primazia de aspectos econômicos no âmbito geopolítico, tidas 

como, por alguns, como formas neutras de relações sociais (CAJIGAS-ROTUNDO, 2007). 29 

A tendência de ambientalização da estratégia tem implicações relevantes na área de 

Estratégia. No Brasil, aonde perspectivas porterianas e a visão baseada em recursos são as 

principais fontes teóricas utilizadas (ver BIGNETTI e PAIVA, 2002; BERTERO et al., 2003), 

é relevante questionar criticamente as fronteiras epistemológicas mais usuais na área de 

Estratégia para se repensar os cânones da literatura produzida no mundo anglo-americano. Se 

a literatura dominante de gestão estratégica, de fato, ajuda a (re)produzir assimetrias de poder 

entre países do Norte e Sul global, é imprescindível problematizar as premissas e os 

fundamentos em que se assentam os debates acerca do processo de ambientalização e de 

considerações acerca dp meio ambiente na área de Estratégia. 

 

2.5 Re-conectando legitimidade 

As formulações de legitimidade na área de Administração têm forte associação com as 

formulações de Max Weber. Ao retomar a construção teórica desse autor em relação ao 

conceito de legitimidade, um dos pioneiros na elaboração teórica desse conceito, bem como 

do contexto histórico em que ele foi desenvolvido, compreende-se melhor a natureza e as 

raízes sobre legitimidade e o processo de legitimação.  

Max Weber vivenciou, na Alemanha, um período de transição do século XIX e XX, as 

principais reestruturações socioculturais, políticas e econômicas que direcionam o país à 

industrialização e ao capitalismo (TRAGTENBERG, 1992). Preocupado em estudar e 

entender os emergentes mecanismos do capitalismo – e da sua organização política –, ele 

conduz diversos estudos de cunho sócio-histórico para desenvolver um conjunto teórico que 

explicasse as causas do seu surgimento. 

A obra de Weber reflete o contexto de emergência do capitalismo – influenciado pela 

Revolução Industrial – e do Estado Moderno – ligado inexoravelmente à Revolução Francesa 

– e a tentativa de dar sentido e explicações para as profundas transformações sociopolíticas 

nos países ocidentais desse período (COHN, 1979 e 1997). Para tanto, o autor vislumbrou a 

necessidade de se fazer estudos comparativos entre várias sociedades de modo a levantar às 

                                                 
29  Assimetrias de poder não se restringem a práticas no âmbito econômico, influenciando também em 
construções epistemológicas na área de Estratégia. A reprodução e disseminação de preceitos neoliberais em 
estratégia (CLAPP e DAUVERGNE, 2005; NEWELL e PATERSON, 2009), de uma noção mais limitada de 
legitimidade (PALAZZO e SCHERER, 2006) e a “invisibilidade” de questões geopolíticas são algumas das 
lacunas que não vem sendo exploradas pela literatura dominante de gestão estratégica. 
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bases de legitimidade que garantiam a autoridade, em períodos históricos distintos, para o 

exercício de poder. Uma das dificuldades de se trabalhar com o esquema interpretativo de 

Max Weber são as bases teóricas desenvolvidas por ele terem sido construídas em termos de 

tipos idéias. Ela consiste em uma ênfase de determinados traços da realidade, fenômenos 

observáveis na vida social, e concebê-los na sua expressão mais pura e a mais vazia possível 

frente à realidade concreta (COHN, 1997; TRAGTENBERG, 1992). 

Para estudar a ação social, Weber constrói seus tipos ideais como construções o 
mais possível vazias de sentido histórico, porém univocamente concebidas no plano 
do conceito. Fundamenta-se elas no desencanto do mundo e na procura de um 
sentido. Esta produção de sentido e sua adequação à realidade criam teórica e 
praticamente o sentido. (TRAGTENBERG, 1992, p. 115) 

Os tipos ideais não são observáveis na realidade exatamente são descritos, visto que 

são utopias (WEBER, 1997). Para o autor, “a realidade social só pode ser conhecida quando 

aqueles traços que interessam ao pesquisador são metodicamente exagerados, para em seguida 

se formular com clareza as questões relevantes sobre as relações entre os fenômenos 

observados” (COHN, 1997, p. 8). As principais dimensões e mecanismos envolvidos no 

processo de atribuição e aceitação de validade legítima de determinada ordem social foram 

desenvolvidos por Weber como tipos idéias. A legitimidade, segundo o autor, pode ser 

construída: 

I - De modo puramente íntimo; e neste caso: 1) puramente afetiva - por entrega 
sentimental; 2) racional com relação a valores - pela crença em sua validade absoluta 
enquanto expressão de valores supremos geradores de deveres (morais, estéticos ou 
de qualquer outro tipo); 3) religiosa - pela crença de que de sua observância depende 
a salvação. 

II - Também (ou somente) pela expectativa de determinadas conseqüências externas; 
ou seja, por uma situação de interesses; mas por expectativa de um determinado 
gênero. (Weber, 2004, p. 27) 

Apesar de parecer vagas e pouco precisas, essa formulação oferece uma orientação 

para a fundamentação de interpretações que indiquem como relações de poder podem ser 

representadas como sendo legítima. A validade legítima de uma determinada ordem social – 

que confere certo sentido de orientação às ações e práticas sociais, criando estabilidade e 

regularidade às relações sociais –, pode ser atribuída e instituída pelos constituintes de uma 

dada organização ou sociedade por diferentes meios (WEBER, 2004, p. 29): 

a) Por méritos da tradição: validade do que sempre existiu;  

b) Por uma crença afetiva (especialmente emotiva): validade do novo revelado ou do 
exemplar;  
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c) Por uma crença racional segundo valores: vigência do que se tem como 
absolutamente valioso;  

d) Pelo estatuído positivamente, em cuja legalidade se crê. Esta legalidade pode 
valer como legítima: 1) com base no pacto dos interessados; 2) com base na virtude 
da “outorga” a uma autoridade considerada legítima e da submissão correspondente. 

A representação das relações de poder e de dominação como legítimas pode ser vista 

como uma exigência da legitimação. Elas devem estar baseadas em certos fundamentos, e não 

baseados em abusos ou força bruta. Dessa forma, são expressas em certas formas culturais e 

simbólicas que, em circunstâncias dadas, podem ser mais ou menos efetiva (ASHFORTH e 

GIBBS, 1990; THOMPSON, 2000). Um dos resultados que se pode observar na prática, 

portanto, é a forma como as pessoas atribuem sentidos ao que consideram legítimo nas 

relações sociais (LUCKMANN, 1987). 

Partindo desse arcabouço teórico, Weber analisa como a legitimidade dos que exercem 

poder pode ser construída em diferentes sociedades, em períodos históricos distintos, com 

distintas bases na sua atribuição de legitimidade – ao que ele denominou de dominação. Na 

transição das sociedades pré-capitalista para as capitalistas, por exemplo, uma das principais 

constatações de Weber (2005) é que a conduta racional em relação ao trabalho, sobrepujando 

outras formas de validação da ordem social, fornece as bases para a legitimação do modo de 

produção capitalista. 

A conexão legitimação-dominação ocupa um espaço central nas formulações de 

Weber. Partindo de premissa de que a ação social sempre é contextualizada pela escassez de 

recursos, a dominação deriva da apropriação diferenciada, com bases legítimas, de bens e 

materiais e simbólicos em determinadas condições sociais (COHN, 1979). 30 Outro elemento 

central para a compreensão da validade legítima de uma ordem social na abordagem 

weberiana é o pressuposto de que um “determinado mínimo de vontade de obediência, ou seja, 

de interesse (externo ou interno) em obedecer, é essencial em toda relação autêntica de 

autoridade” (WEBER, 2004, p. 170). 

[...] a dominação que envolve a possibilidade de obter-se obediência, repousa na 
legitimação pelos dominados dos valores que fundamentam a capacidade de mando 
dos dominantes. [...] O exame dos motivos subjetivos para a legitimação permite 
construir uma tipologia de dominação, relativamente vazia de conteúdos históricos e 
portanto aplicável a situações concretas bastante diversas conforme a orientação do 
interesse do pesquisador. (COHN, 1979, p. 121) 

                                                 
30 Mesmo bens simbólicos que as sociedades produzem não são ilimitados. Se a legitimidade da dominação pode 
ser considerada um ‘bem’ particularmente raro, isso ajuda a explicar por que é asperamente disputado. 
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A legitimidade é estabelecida relacionalmente, necessitando, assim, de algum grau de 

consentimento entre os seus constituintes para que seja considerada válida (COHN, 1979; 

WEBER, 2004). É nesse ponto em que é necessária que a ordem existente expresse uma 

congruência entre os interesses individuais e coletivos para fins de dominação 

(TRAGTENBERG, 1992). A legitimidade de uma dominação, desse modo, não é imposta 

unilateralmente. Ela reflete a existência de certo senso de que determinada forma de 

ordenamento social, em virtude de sua validade, expressa e representa de fato os interesses 

dos seus constituintes. A legitimação depende da sua validade, pois esta cria as bases das 

relações sociais que parecem prescindir da obediência forçada baseada na violência 

(ARENDT, 2000). 

Legitimidade, desse modo, não é construída no vácuo. Ela está fundamentada em 

bases socialmente construídas historicamente que são cambiáveis no tempo e no espaço 

(STEFFEK, 2003; WEBER, 2004). Entretanto, os diferentes níveis de análise que podem ser 

empregados na análise de relações sociais limitam a possibilidade de se compreender como e 

por que determinada ordem social é legitimada. Os complexos processos que envolvem a 

legitimação em uma dada ordem social podem ser “invisíveis” e inacessíveis apenas pelo 

sentido dado ou conferido pelos seus constituintes.  

A “legitimidade” de uma dominação deve ser considerada somente como uma 
probabilidade, a de ser tratada praticamente como tal e mantida na proporção 
importante. Não se deve supor que a obediência [...] esteja orientada primariamente 
(nem sequer sempre) pela crença em sua legitimidade. A adesão pode ser fingida por 
indivíduos e grupos inteiros por razões de oportunidade, sendo praticada por causa 
de interesses materiais próprios, ou ser aceita como algo irremediável em virtude de 
debilidades individuais e desvalimento. Isso não é decisivo para a classificação de 
uma autoridade (ou dominação). (WEBER, 2004, p. 171) 

Esse é motivo pelos quais a dimensão de poder (ARENDT, 2000; BROWN, 1994; 

FAORO, 1982; HÖPFL, 1999; SHRIVASTAVA, 1986; WEBER, 2004) está intimamente 

ligadas à compreensão do processo que envolve a legitimação. Não é apenas no que é 

expresso ou no que está posto de forma mais evidente em que se repousa a legitimidade e a 

dominação. Valores sociais, expectativas e percepções de diferentes constituintes da 

sociedade, em determinado país ou região, costumam ser contraditório (WEBER, 2004), 

tornando poder um conceito particularmente importantes na compreensão da legitimação. 

É importante ressaltar que, na obra weberiana, entretanto, alusões ao imperialismo e 

ao colonialismo de países europeus não mereceram muito destaque como fundamento 

necessário para o êxito da emergência do capitalismo (ZIMMERMAN, 2006). Nesse sentido, 

Max Weber era “cego” para diferenças coloniais, a subalternização e a assimetria na 
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imposição de conhecimentos, no âmbito de relações geopolíticas entre Norte e Sul global, 

como elementos inerentes à legitimação nas relações sociais à época (MIGNOLO, 2003a). 

Whereas the era of overseas imperialism and explicit racism had Europeans 
conquering supposedly racially inferior others, the era of decolonization had 
individuals of apparently incompatible cultures immigrating to former colonial 
metropoles. Neoracism invites a flexible approach to others, now regarded as 
internal minorities, whom political and economic elites can assimilate, exploit, 
exclude, or deport as they see fit. Weber pioneered a racism of exploitation and 
subordination rather than a racism of conquest. Weber’s later work on the religions 
of Europe, China, and India elaborated a culturally differentiated world that did not 
place Europe in the position of conqueror but rather in a position of adjacent 
superiority. (ZIMMERMAN, 2006, p. 53-54) 

Analogamente, os usos de legitimidade em estratégia têm negligenciado dimensões 

ligadas a dimensões de relações internacionais, principalmente no que diz respeito a 

assimetrias de poder e ao histórico processo de disputas geopolíticas entre países e regiões. O 

tímido nexo entre legitimidade e estratégia pode estar relacionado, em um primeiro plano, na 

própria noção limitada do conceito de legitimidade e de suas implicações na área de 

Estratégia (MILLER e PISANI, 2007; MINTZBERG et al., 2000).  

A pouca relevância de legitimidade em estratégia pode ser atribuído ao limitado 

interesse em poder na área de Estratégia (CARTER et al., 2008; FARIA e IMASATO, 2007; 

KNIGHTS e MORGAN, 1991; LEVY et al., 2005). Legitimidade é, por vezes, descrito como 

um conceito neutro e não problemático (ver MARTIN, 2003). Ademais, muitas vezes 

despolitizam as atividades e práticas econômicas que envolvem grandes corporações 

(PALAZZO e SCHERER, 2006). Apesar de reconhecer a importância das formulações de 

legitimidade de Max Weber, também é necessário considerar as limitações dessa formulação 

para desenvolver uma perspectiva geopolítica na área de Estratégia. 

 

2.6 Gestão estratégica, legitimidade e despolitização 

As formulações de Max Weber influenciaram diversos acadêmicos em suas 

construções teóricas na área de Administração. A disseminação de Weber, especialmente nos 

EUA, foi grande na academia em decorrência da influência do sociólogo Talcott Parsons, 

fazendo com que legitimidade passasse a figurar entre os principais conceitos também em 

administração. Apesar de Parsons ter instituído uma leitura bastante particular de Weber na 
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área de Sociologia (ver COHEN et al., 1975; WEISS, 1983)31 , é inegável que suas 

formulações também tiveram importante repercussão na área de Estratégia. 

Na literatura de gestão estratégica, poder é necessariamente uma dimensão 

desconsiderada (MINTZBERG et al., 2000; PETTIGREW, 1977). Entretanto, a literatura 

dominante negligencia diversos aspectos de poder por focar na dimensão econômica em 

estratégia (CARTER et al., 2008; LEVY et al., 2005; WHITTINGTON, 2004). Grande ênfase 

é conferida a abordagens oriundas da economia (SETH e THOMAS, 1994; WHIPP, 1996), na 

qual a orientação é direcionada pela “camisa de força da ciência normal” 32 (BETTIS, 1991, p. 

315; ver também MAHONEY, 1993; WHTTINGTON, 2004).  

Essas abordagens tendem a não privilegiar legitimidade como um conceito necessário 

para explicar fenômenos relacionados a estratégia. A própria ambigüidade e a natureza 

controversa inerente ao conceito (COHN, 1979; JORDAN, 2006; PFEFFER e SALANCIK, 

2003; VAARA et al., 2006) inibe a sua utilização, pois há diversas dificuldades para a 

mensuração e ao estabelecimento claro de relações de causa e efeito com base em 

legitimidade (DEEPHOUSE e CARTER, 2005), imprescindíveis para investigações 

quantitativas e hipotético-dedutivas. 

A despeito da histórica conexão de legitimidade com poder, os usos desse conceito em 

estratégia tendem a despolitizar o processo de investigação e análise (PALAZZO e 

SCHERER, 2006). De fato, poder se tornou praticamente ilegítimo nas formulações teóricas 

dominantes na literatura de estratégia (KNIGHTS e MORGAN, 1991; LEVY et al., 2003; 

MINTZBERG et al., 2000). Mesmo no caso de grandes corporações, “forças econômicas, 

socais e políticas de escala nacional ou até mesmo global, rivalizando com Estado-nações em 

poder e significância” (EPSTEIN, 1972, p. 1701), pesquisadores têm empregado legitimidade 

preterindo noções relacionadas a poder, priorizando conceitos ligados a consenso e controle 

(FLYVJBERG, 2001; MARTIN, 2003; PALAZZO e SCHERER, 2006). 

A produção acadêmica que utiliza legitimidade em gestão estratégica o faz 

relacionando-a majoritariamente com desempenho organizacional (DEEPHOUSE, 1996 e 

1999; DEEPHOUSE e SUCHMAN, 2008). A ênfase direcionada pela literatura é para a 

capacidade de (a) aquisição de recursos (LOUNSBURY e GLYNN, 2001; STONE e BRUSH, 

1996) e de (b) gerenciar as pressões sociais do ambiente da organização (MINTZBERG et al., 

                                                 
31 Dentre as principais influências de Parsons, destacam-se a leitura funcionalista dos conceitos formulados por 
Weber e a tradução tendenciosa – inclusive incluindo termos funcionalistas não existentes no texto em alemão – 
das principais obras de Weber (COHEN et al., 1975). 
32 No Brasil, vale lembrar, o domínio na pesquisa acadêmica é baseado em aportes teóricos que utilizam 
vantagem competitiva e a visão baseada em recursos (BERTERO et al., 2003), como abordado no capítulo 1.1. 
na introdução. 
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2000; ROSSETTO e ROSSETTO, 2005; SUCHMAN, 1995). Para tanto, duas abordagens 

teóricas que se utilizam do conceito de legitimidade costumam ser mobilizadas como fonte 

teórica.  

A primeira delas é a teoria da dependência de recursos (DOWLING e PFEFFER, 1975; 

PFEFFER e SALANCIK, 2003). Um dos principais aspectos analisados por esse aporte é a 

importância do ambiente em que a organização está inserida para a compreensão de sua 

dinâmica interna e externa. Nessa abordagem, legitimidade é considerada como um status 

conferido pelo ambiente externo, e, dessa maneira, controlada externamente da organização. 

Da perspectiva estratégica, o principal elemento da legitimidade é conectar as ações da 

organização às expectativas sociopolíticas do ambiente externo para permitir disputar recursos 

necessários para sobreviver. 

A legitimação é descrita como o processo de busca de justificação de congruência e de 

justificativas para existir de uma organização, que deve pleitear recursos junto aos 

constituintes do ambiente externo (PFEFFER e SALANCIK, 2003; SUCHMAN, 1995). 

Assim, a legitimação é parte fundamental da dinâmica social para garantir e manter fluxos e 

trocas de diversos tipos de recursos entre a organização e o seu ambiente (DOWLING e 

PFEFFER, 1975). 

A abordagem mais utilizada na literatura de gestão estratégica, entretanto, é a teoria 

neo-institucional (DACIN et al., 2007; LOUNSBURY e GLYNN, 2001; OLIVER, 1991; 

ROSSETTO e ROSSETTO, 2005; SUCHMAN, 1995). Esse aporte busca compreender como 

regras e normas socialmente construídas pelo ambiente institucional moldam indivíduos e 

organizações (DIMAGGIO e POWELL, 1983; MEYER e ROWAN, 1977; ZUCKER, 1987). 

Por meio do isomorfismo institucional33, a teoria neo-institucional analisa o processo de 

convergência progressiva que molda condutas, normas e valores, de forma a homogeneizá-las, 

em um dado ambiente ou campo institucional. 

Do ponto de vista neo-institucional, o isomorfismo é um mecanismo fundamental para 

que organizações sejam aptas a receber recursos do seu ambiente externo. De certa forma, 

uma grande ênfase à conformidade e adaptação é atribuída como sendo central nas análises e 

das estratégias dessa abordagem (MINTZBERG et al., 2000; OLIVER, 1991). As instituições 

são necessariamente legitimadas, e isomorfismo é tido como sinônimo de legitimação das 

                                                 
33 DiMaggio e Powell (1983), distinguem três tipos de isomorfismos: o isomorfismo coercitivo, que resulta de 
pressões formais e informais externas à organização, exercidas por outras organizações das quais à organização é 
dependente; o isomorfismo normativo, que é gerado pela profissionalização, que envolve a criação de normas e 
métodos de trabalho de um dado segmento ocupacional; o isomorfismo mimético, que resulta de respostas 
padronizadas e por imitações perante a um contexto tomado pela incerteza. 
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organizações, que por sua vez dependem do alinhamento com as normas e regras 

institucionais para sobreviverem (DACIN et al., 2007; HYBELS, 1995). 

Ambas as abordagens teóricas possuem certas similaridades e diferenças. 34 Em 

particular, é importante ressaltar que elas se utilizam de legitimidade como conceito analítico 

relevante para compreender a dinâmica relação das organizações com o seu ambiente externo 

e a aquisição de diferentes tipos de recursos. Em ambas, é notória a constatação de que 

legitimidade é fundamental para a manutenção e continuidade das atividades das organizações. 

Todavia, a visão por vezes excessivamente passiva das organizações da teoria neo-

institucional foi uma das principais fontes de críticas a essa abordagem (OLIVER, 1991). 

A teoria de dependência de recursos, apesar de certa popularidade, tem poucos 

espaços na literatura de gestão estratégica frente a abordagens neo-institucionalistas. 35 O foco 

em desempenho organizacional predominante na literatura de gestão estratégica, 

particularmente direcionada ao incremento de sua eficiência, de forma geral, ajuda a explicar 

por que estratégia usualmente é desvinculada de poder e política (CARTER et al., 2008; 

KNIGHTS e MORGAN, 1991; LEVY et al., 2005; MARTIN, 2003). Esse tipo de abordagem 

é mais propício, portanto, para promover uma despolitização no nível epistêmico. 

A popularidade da definição de legitimidade formulada por Mark Suchman na área de 

Estratégia pode ser atribuída pela sua baixa adesão a conceitos ‘politizados’ como poder e 

dominação. 36  De acordo com o autor, legitimidade “é uma percepção ou pressuposto 

generalizado de que as ações de uma entidade são desejáveis, próprias ou apropriadas dentro 

de um sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e definições” (SUCHMAN, 

1995, p. 574). Ao definir dessa maneira, o conceito de legitimidade passa a ser associado mais 

estreitamente a efeitos considerados positivos, benéficos, éticos ou necessários (VAARA et 

al., 2006) e mais distante de noções como poder e dominação. 

                                                 
34 Análises mais detalhes podem ser encontradas em Oliver (1991) e Rossetto e Rossetto (2005). Adicionalmente, 
o prefácio da segunda edição de Pfeffer e Salancik (2003) também oferece uma análise comparada entre as duas 
abordagens teóricas. 
35 Mesmo na literatura de redes estratégicas e alianças, por exemplo, a tendência é pela predileção por 
abordagens neo-institucionais (e.g., DACIN et al., 2007) do que pela abordagem baseada em recursos. 
Correspondentemente, “existe uma limitada quantidade de trabalho empírico explicitamente estendendo e 
testando a teoria de dependência de recursos e seus princípios centrais. Em vez disso, estudos de relações 
interorganizacionais crescentemente confiam nas idéias da sociologia estrutural que enfatizam a posição na rede 
mais do que na interdependência de recursos” (PFEFFER e SALANCIK, 2003, p. xvi). 
36 Em uma publicação mais recente, o autor, em co-autoria com David Deephouse, afirma que “legitimidade é 
fundamentalmente político” (DEEPHOUSE e SUCHMAN, 2008, p. 61). Todavia, o aspecto político em questão 
é em referência a existência de leis e do Estado envolvidas em mecanismos de legitimação, exemplificado na 
afirmação de que “a certificação estatal é, sem dúvida, arquétipo central da legitimação” (ibid), mas não como 
uma característica generalizada e inerente às relações sociais. 
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Ao estreitar a definição de legitimidade, outro efeito que ocorre é a “auto-referência” 

(PALAZO e SCHERER, 2006), ou seja, a delimitação da legitimidade de acordo com as 

demandas de legitimação almejadas pela própria organização (e/ou do investigador) 

desvinculadas de um contexto sociopolítico mais amplo. Esse estreitamento faz com que as 

dimensões analíticas se limitem na busca de “soluções” dos problemas da organização em 

questão, corroborando para a despolitização do conceito de legitimidade. O pressuposto gira 

em torno da noção de que homogeneização, conformação e adequação a leis, normas ou 

regras são sinônimas de legitimidade e essa, por sua vez, parece não ser, de forma geral, 

problemática em termos de sua própria constituição ou direcionamento. 

Na área de Administração, legitimidade tem sido analisada pela capacidade de 

explicar a aderência a expectativas sociais no âmbito organizacional (DEEPHOUSE e 

CARTER, 2005; DOWLING e PFEFFER, 1975). Correspondentemente, o foco usualmente 

está associado a processos de constituição, organização e manutenção de atividades coletivas 

em determinados contextos (DEEPHOUSE e SUCHMAN, 2008; GOLANT e SILLINCE, 

2007; SUDDABY e GREENWOOD, 2005). 

O enfoque a legitimidade na área de Estratégia tem sido direcionada ao emprego como 

categoria de análise que afeta o desempenho organizacional, como nos casos, por exemplo, de 

valor de ofertas iniciais de ações, preços na bolsa de valores e suporte social de stakeholders 

(DEEPHOUSE e SUCHMAN, 2008). Nesse tipo de abordagem, legitimidade é entendida 

como elemento que pode ser moldado e gerenciado para atingir determinados objetivos que, 

na literatura de gestão estratégica, se converte na proposição de modelos teóricos baseados em 

testes hipotético-dedutivos. Dessa maneira, muita atenção foi conferida para a conformação e 

adaptação das organizações frete ao seu ambiente institucional (CHAFFEE, 1985; 

MINTZBERG et al., 2000) e pouco ao impacto das organizações no próprio ambiente 

(BARLEY, 2007; COWLING e TOMLINSON, 2005). 

Seguindo esse tipo de argumentação, talvez fosse possível afirmar que a 

despolitização poderia criar um nexo entre estratégia e legitimidade, principalmente se for 

considerada o argumento básico de que a literatura dominante de gestão estratégica tende a 

não lidar com poder e política. Se a teorização de legitimidade em gestão estratégica é de fato 

‘despolitizada’, ela poderia ter uma aderência maior com a literatura dominante de gestão 

estratégica. Entretanto, a despolitização afasta o nexo entre estratégia e legitimidade porque, 

em termos de relevância, estão precisamente nos elementos políticos as principais análises e 

contribuições a ser formuladas e extraídas por meio dessa conexão (ASHFORTH e GIBBS, 

1990; CARTER et al., 2008; SHIRIVASTAVA, 1986; VAARA et al., 2006). 
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O foco estreito em desempenho organizacional, com ênfase na aquisição de recursos e 

pelo relacionamento com o ambiente, nos moldes da auto-referência, e a correspondente 

despolitização de legitimidade, tende a afastar análises de atividades mais controversas e 

passíveis de serem consideradas ilegítimas. 37 A natureza contestada e sempre em disputa que 

legitimidade mobiliza (ASHFORTH e GIBBS, 1990; COHN, 1979), e as pressões 

sociopolíticas resultantes, em um âmbito de relações de poder mais amplo, torna-se 

“invisível” por causa da despolitização correspondente. 

Há uma parte da literatura que indica mais claramente a possibilidade de que 

estratégias38 moldam o conteúdo das normas, regras, valores e crenças de uma dada ordem 

social em que os indivíduos e grupos organizados estão inseridos (SUDDABY e 

GREENWOOD, 2005; VAARA et al., 2006). De fato, apesar de homogeneidade e 

isomorfismo serem importantes fontes para a legitimação (DEEPHOUSE, 1996), sob um 

enfoque empresarial, o excesso de ênfase em conformação e busca por legitimidade podem 

até mesmo gerar mais danos do que benéficos para o desempenho organizacional 

(ASHFORTH e GIBBS, 1990; DEEPHOUSE, 1999). 

Mais recentemente outras abordagens teóricas ligadas a discursos, narrativas e 

retóricas têm buscado analisar legitimidade e estratégia além do foco estreito em desempenho 

(BARRY e ELMES, 1997; ELSBACH, 1994; HARDY et al., 2000; GOLANT e SILINCE, 

2007; SUDDABY e GREENWOOD, 2005; VAARA et al., 2006). Essas abordagens, 

produzidas principalmente por europeus, tratam mais diretamente com as dimensões 

simbólicas e discursivas das estratégias e da legitimidade. Ao enfatizarem essas dimensões, 

também passam a utilizar mais abertamente os conceitos de poder e política, por exemplo, 

para explorar o nexo entre legitimidade e estratégia.  

Em particular, uma das linhas de pesquisa que mais tem crescido na Europa utiliza a 

noção de “estratégias de legitimação”, que, nessa vertente, analisa os meios específicos de 

mobilizar recursos discursivos para criar senso de legitimidade ou de ilegitimidade (VAARA 

e TIERANI, 2008). Apesar de avançar consideravelmente na capacidade de lidar com 

complexidades, ambigüidades e contradições existentes na legitimação de determinados 

fenômenos, acessando a dimensão discursiva no processo de pesquisa, o âmbito de análise 
                                                 
37  Salvo casos em que a legitimidade necessita ser defendida perante pressões de determinados grupos 
(ASHFORTH e GIBBS, 1990; SUCHMAN, 1995). 
38 Para lidar com legitimidade e as pressões institucionais de forma estratégica, Oliver (1991) sugere cinco tipos 
de estratégias: (a) aquiescência, que são estratégias em que se sede plenamente às pressões institucionais; (b) 
compromisso, que são estratégias em que se sede apenas parcialmente às pressões institucionais; (c) ‘evitação’, 
que são estratégias que buscam evitar a necessidade conformação; (d) desafio, que são estratégias em que se 
buscam resistir ativamente às pressões institucionais, e (e) manipulação, que são estratégias que tentam 
modificar e alterar a natureza das pressões. 
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passa a ser direcionado mais especificamente para textos produzidos pela mídia jornalística 

(e.g., JOUTSENVIRTA e VAARA, 2009; SILTAOJA, 2009; VAARA et al., 2006). A 

dimensão de poder entre países e a geopolítica envolvida na legitimação, por sua vez, são 

pouco analisadas.  

Ademais, ao subordinar o conceito de legitimidade ao de estratégia, o conceito de 

“estratégia de legitimação” dificulta a reflexão de elementos e de condicionantes que tornam 

“legítimo” uma dada demanda ou organização. Apesar do conceito de estratégia de 

legitimação ajudar a tornar mais visíveis certas relações de poder no nível discursivo, não há 

uma problematização mais clara da influência dos fluxos de discursos entre diferentes países 

(e.g., SILTAOJA, 2009) e que o próprio conhecimento pode ser analisado sob uma 

perspectiva geopolítica (MIGNOLO, 2008 e 2009; SLATER, 2004 e 2008). 

Nesta tese, a importância da dimensão geopolítica é reconhecida como forma de 

construir nexos entre estratégia e legitimidade. Por meio desse reconhecimento, o processo de 

despolitização do conceito de legitimidade na área de Estratégia pode ser contornado, uma 

vez que considera, por exemplo, assimetrias de poder entre países do Norte e do Sul global 

(SLATER, 2004 e 2008). 

Mudanças no panorama da literatura dominante em estratégia dificilmente refletem os 

acontecimentos do ponto de vista de países tidos como menos desenvolvidos (ver BIGNETTI, 

2008). O pressuposto de que há algum tipo de igualdade na produção e disseminação de 

conhecimentos, por exemplo, não é corroborado na prática em termos históricos e 

geopolíticos (MIGNOLO, 2003a e 2009; SLATER, 2004 e 2008). Essa histórica lacuna, em 

termos epistemológicos, torna ainda mais difícil o estabelecimento de relações conceituais 

entre legitimidade e estratégia que transcenda concepções mais restritivas e despolitizadas. Se 

legitimidade é um conceito relevante à compreensão de por que e como as relações sociais 

ocorrem, ela é útil para análises a partir de uma perspectiva geopolítica na área de Estratégia. 

 

2.7 Estratégia, legitimidade e ambientalização: um framework geopolítico 

Tendo como base no desenvolvimento teórico das seções anteriores, articula-se aqui 

um quadro de análise que permita a consecução de uma pesquisa que alie estratégia, 

legitimidade e ambientalização, tendo uma perspectiva geopolítica como base epistemológica. 

O framework em construção leva em conta, portanto, a relação dos conceitos de estratégia, 

legitimidade e ambientalização. 
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Estratégia tem sido majoritariamente associada a práticas de gestão de empresas no (e 

para o) setor privado, principalmente pela literatura produzida nos EUA 39 (ver NAG et al., 

2007), enfatizando o caráter supostamente racional e controlado do processo (WHIPP, 1996; 

WHITTINGTON, 2004). Apesar da natureza contestada de o que significa estratégia (NAG et 

al., 2007; PORTER, 1996; WHITTINGTON, 2002), 40  críticas apontam que a teoria 

desenvolvida pela na área de Estratégia é predominante prescritiva (CARTER et al., 2008; 

CLEGG et al., 2007; MINTZBERG et al., 2000). 41 Nesse sentido, desempenho, vantagem 

competitiva, inovação e posicionamento no mercado, dentre outros, são conceitos 

considerados basilares, tendo uma grande ênfase na dimensão econômica, independentemente 

do contexto histórico ou geopolítico em questão.  

Como uma prática, ao influenciar e moldar mercados, concorrentes, sociedade civil, 

organizações públicas e até mesmo governos, estratégia também deve ser concebida como um 

forma de poder (CARTER et al., 2008; KNIGHTS e MORGAN, 1991; LEVY et al., 2005; 

MARTIN, 2003; PETTIGREW, 1977). Da mesma forma em que estratégias podem ser 

associadas a uma melhor capacidade de competição em mercados, também podem auxiliar a 

moldar relações sociais como, por exemplo, na captura de poder político (MARTIN, 2003) ou 

na concentração de poder econômico que transcendem as fronteiras da dimensão econômica 

(COWLING e TOMLINSOM, 2005). 42 Um perspectiva mais crítica em estratégia permite 

uma compreensão mais aguçada da dimensão de poder, assim como das “aparentemente 

neutras” práticas de estratégia (LEVY et al., 2005, p. 103), fazendo com que a distinção entre 

elementos econômicos e relações de poder se tornem indissociáveis (KNIGHTS e MORGAN, 

1991; LEVY et al., 2005; WHIPP, 1996). 

O conceito de legitimidade, o segundo conceito a embasar o framework conceitual 

nesta tese, fornece elementos que permitem compreender justificativas e razões para a 

aceitabilidade de determinadas formas de organização social como exercício efetivo de poder 

                                                 
39 Segundo Nag et al. (2007), após análise bibliográfica dos principais periódicos dos EUA e consulta a 
acadêmicos que publicaram artigos no Strategic Management Journal, a definição “consensual” proposta é de 
gestão estratégica é de “lidar com as principais iniciativas pretendidas e emergentes pelos administradores gerais 
em nome dos proprietários, envolvendo a utilização de recursos, para aumentar o desempenho da firma em seu 
ambiente externo” (p. 994). 
40 E do seu desenvolvimento histórico como subárea de Administração (ver FARIA e IMASATO, 2007; HAFSI 
e MARTINET, 2008; PHILLIPS e DAR, 2009) 
41 Tais características ajudam a corroborar com a limitada reflexividade existente na área de Estratégia (FARIA, 
2003; WHIPP, 1996) e a falta de análises críticas acerca da adoção de estratégias voltadas ao meio ambiente e à 
responsabilidade social e ambiental nas corporações nas últimas décadas (BANERJEE, 2003 e 2008; FARIA e 
SAUERBRONN, 2008). 
42 Mesmo na literatura de “estratégia política”, a centralidade da empresa é mantida, apesar do âmbito de análise 
se estender, por exemplo, a elementos de não-mercado. Contudo, de forma similar a literatura de gestão 
estratégica, ações de empresas raramente são descritas como problemáticas ou ilegítimas, afastando-se assim de 
temas mais problemáticos das atividades das corporações. 
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como relações sociais (COHN, 1979; FAORO, 1982; WEBER, 2004). Um dos principais 

argumentos em favor do emprego do conceito de legitimidade é a sua capacidade de explicar 

as raízes sociopolíticas das relações de poder como formas justificadas e coletivamente 

aceitas (PFEFFER e SALANCIK, 2003; STEFFEK, 2003; WEBER, 2004). Apesar de sua 

natureza difícil, muitas vezes ambígua (JORDAN, 2006; SUCHMAN, 1995) e, por vezes, 

problemática do conceito (ASHFORTH e GIBBS, 1990; COHN, 1979), legitimidade ajuda a 

entender as variações e transformações no contexto das relações sociais, sendo útil para 

analisar as possibilidades de ações na prática. 

Legitimidade não é constituída, contudo, apenas de atributos considerados desejáveis, 

próprios ou apropriados que são conferidas a determinadas organizações, entidades ou 

indivíduos, como usualmente é definido na área de Administração (BANSAL e CLELLAND, 

2004; DEEPHOUSE e SUCHMAN, 2008; SUCHMAN, 1995; VAARA et al., 2006). Ela 

também é fundamentada no exercício de poder tido como legítimo, ou seja, que também 

pressupõe a existência de conflitos e disputas no ceio das relações sociais (COHN, 1979; 

FLYVBJERG, 2001). 

A legitimação permite analisar, em termos processuais e históricos, a forma como a 

legitimidade é construída em determinados contextos, permitindo compreender como certas 

práticas sociais são justificadas e socialmente aceitas (WEBER, 2004). O poder da 

legitimidade reside no fato de que ela justifica a sua existência, com diferentes níveis de 

aceitação ou rejeição, e por definir formas de relações sociais – com base em regras, normas, 

leis, costumes, etc. – que fogem da denotação de arbitrariedade, coerção, violência bruta ou 

abuso (FAORO, 1982; HÖPFL, 1999; THOMPSON, 1987).  

Nesta tese, parte-se do pressuposto de que organizações que são mais visíveis e que 

necessitam de maior suporte social e político tendem a se engajar mais em ações e estratégias 

que sustentem sua legitimidade, dentro de um contexto histórico e geopolítico, buscando 

apresentar suas ações e atividades como sendo legítimas (ASHFORTH e GIBBS, 1990; 

DOWLING e PFEFFER, 1975; FAORO, 1982; VAARA et al., 2006). Da legitimação deriva 

da possibilidade de apropriação ou não de diferentes tipos de bens e recursos materiais e/ou 

simbólicos no(s) contexto(s) em questão (COHN, 1979). 

Ambientalização é o processo pelo quais considerações relacionadas ao meio ambiente 

são incorporadas em decisões estratégicas, políticas e econômicas, sejam em termos 

educacionais, científicos, empresariais, geopolíticos, etc. (BUTTEL, 1992; LOPES, 2006). A 

incorporação de assuntos ligados ao meio ambiente, de forma geral, se deu de forma 

eminentemente reativa (ver AZZONE e BERTELE, 1994), principalmente como resposta a 



 

 

63 

questionamentos e a incongruência com expectativas sociais em determinados contextos 

(FALKNER, 2003). Mudanças climáticas, sustentabilidade, responsabilidade ambiental são 

alguns dos termos que podem ser associados ao processo de ambientalização sob um enfoque 

na área de Estratégia.  

A Figura 2 ilustra a graficamente o framework que estabelece relações entre os 

conceitos de estratégia, legitimidade e ambientalização. Em adição a relação entre esses 

conceitos-chave, o framework também estabelece que pode haver diferentes interpretações na 

medida em que se consideram múltiplos níveis de análise. 

 

Estratégia

LegitimidadeAmbientalização

Níveis de análise

 
Figura 2 – Framework conceitual de análise proposto 

 

Em termos de conexão entre estratégia e ambientalização, o framework possibilita 

analisar o processo de ambientalização da estratégia. Em termos de estratégias, inicialmente, 

esse processo teve como um dos principais componentes o incremento na eficiência de 

operações internas, principalmente por parte de empresas industriais 43 (PORTER e VAN 

DER LINDE 1995a e 1995b; SHRIVASTAVA, 1995). Em meio a um contexto mais 

propenso a tornar o meio ambiente como uma das prioridades estratégicas – que nos últimos 

                                                 
43 A adoção de ferramentas de administração como a Gestão pela Qualidade Total e da ISO 14001 são exemplos 
de procedimentos internos que indicam a incorporação de elementos ambientais como potenciais fontes de 
vantagem competitiva na literatura de gestão estratégica (SHIRIVASTAVA, 1995). É preciso salientar também 
que muitas das atividades industriais mais poluentes foram transferidas dos países considerados mais 
industrializados para aqueles tidos como menos desenvolvidos, durante as décadas de 1970 e 1980 (e.g., papel e 
celulose), como forma de diminuir pressões sociais no país de origem. 
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anos vem sendo concentrada em temáticas relacionadas a mudanças climáticas –,a 

ambientalização da estratégia passou a contar com maior número de interessados (ver 

LOVINS et al., 1999; PORTER e REINHARDT, 2007). 

A dissociação com a noção ou representação focada apenas em custos foi um passo 

para construir o argumento de que considerações ao meio ambiente podem gerar vantagens 

competitivas que “afetam várias variáveis estratégicas, tais como economia de escala, 

intensidade de energia na produção, eficiência produtiva, legitimidade da firma e imagem 

pública” (SHRIVASTAVA, 1995, p. 198). Conseqüentemente, a lógica dominante em gestão 

estratégica passou a considerar a potencialidade da ambientalização não apenas como mera 

defesa da legitimidade frente pressões de diferentes grupos de pressões e stakeholders, mas 

como oportunidades para a criação de uma série de novos empreendimentos, negócios e 

mercados (LASH e WELLINGTON, 2007; LOVINS et al., 1999; PINKSE e KOLK, 2008). 

Dessa forma, há uma transição de uma abordagem mais reativa, com foco interno a 

operações dentro de uma dada organização formal, para uma postura pró-ativa, de 

alinhamento da ambientalização com as principais estratégias formuladas e praticadas em 

organizações (PORTER e REINHARDT, 2007; SHARMA e VREDENBURG, 1998), sejam 

elas de forma deliberadas ou emergentes (MINTZBERG et al., 2000). Todavia, essa transição 

é um processo que não está dissociada de um contexto mais amplo de mudanças nas relações 

de poder que estão vinculadas a decisões (e não decisões) de como lidar ou não com o meio 

ambiente contemporaneamente (NEWELL e PATERSON, 2009; VIOLA, 2002). 

O processo de ambientalização pode ser ligado, por meio do framework, ao de 

legitimidade, na qual não é vista apenas como alguma forma de “eficiência técnica”, 

vantagem competitiva, ou criação de novos produtos, serviços ou mercados, que ocorre, 

supostamente, de forma neutra e despolitizada. Esse processo também pode ser analisado 

como uma busca por legitimação, sendo atrelada a certas práticas sociais, que respondem a 

demandas, críticas e questionamentos de constituintes da sociedade, buscando justificar e 

defender a validade do poder da organização. 

A legitimidade do processo de ambientalização não pode ser considerada como 

consensual, estando livre de disputas e conflitos. A construção de perspectivas neoliberais tem 

se fortalecido em alguns dos principais fóruns de discussões e debates relacionados ao meio 

ambiente (BLED, 2009; CLAPP, 2003; CLAPP e DAUVERGNE, 2003; NEWELL e 

PATERSON, 2009), disputando espaços para que as “soluções” aos problemas ambientais 

sejam baseadas nas suas prerrogativas, “consensualmente”, ou seja, na centralidade da 

dimensão econômica, especialmente em termos de livre comércio (BHAGWATI, 2004), 
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como forma de lidar com problemas ambientais. Entretanto, perspectivas neoliberais não são 

despolitizadas na medida em que trata de estender e embelecer os contornos das relações de 

poder tidas como legitimas no âmbito do trato com o meio ambiente, na qual é possível 

afirmar que: 

La naturaleza, ahora ambientalizada, queda resignificada, reaxiomatizada y 
recapturada por la lógica del capital global. A partir del desarrollo de “tecnología 
verde” sería posible mantener niveles altos de productividad y crecimiento 
económico, aunque con menos contaminación y consumo de recursos naturales. En 
esta perspectiva jamás se ponen en duda los fundamentos de la productividad y el 
economicismo, que constituyen el a priori de la sustentabilidad. La naturaleza es 
“capital natural”, al igual que el trabajo es “capital humano”. (CAJIGAS-
ROTUNDO, 2007, p. 173) 

O processo de legitimação tende, portanto, a ser mais problemático e disputado 

quando se busca pela extensão da legitimidade de uma dada ordem considerada legítima de 

um determinado contexto, domínio ou território para outro (ASHFORTH e GIBBS, 1990; 

COHN, 1979; HUTCHCROFT, 2001). A Figura 2 ilustra como diferentes propósitos de 

legitimação podem ser analisados mediante ao tipo de contexto e de demandas em que ela 

pode se tornar mais relevante. As características de uma postura defensiva e reativa, por 

exemplo, quando se almeja defender a legitimidade, se assemelham com a própria postura 

historicamente adotada por parte de diversas organizações com relação a uma maior  proteção 

ao meio ambiente, fazendo com que o objetivo se voltasse para as necessidades de construir 

uma congruência com as expectativas e demandas dos diversos constituintes externos 

(DOWLING e PFEFFER, 1975). 

Por outro lado, nos momentos em que as bases de legitimidade necessitam transitar 

entre diferentes contextos organizacionais ou geográficos, justificando o exercício de poder de 

forma pró-ativa – inclusive internacionalmente, em muitos casos –, estratégias precisam estar 

condizentemente atreladas com a natureza contestada e problemática da legitimação. Tanto 

nos casos de defesa como nas de extensão, interesses e intenções dos diferentes interessados 

envolvidos se tornam mais visíveis, permitindo analisar como certas demandas são atendidas 

ou formadas, enquanto outras são evitadas ou até mesmo negligenciadas (PFEFFER e 

SALANCIK, 2003).  
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Figura 3 – Diferenças-chave na legitimidade como função do propósito de legitimação 

Fonte: Adaptado a partir de Ashforth e Gibbs (1990, p. 182) 

 

Em casos de conflitos de interesses, em que há uma maior intensidade e visibilidade 

das ações visando algum tipo de legitimação, o conceito de deslegitimação também é útil por 

permitir o reconhecimento da existência de disputas, assimetrias e desigualdades no processo 

que busca negar ou destituir a legitimidade de uma dada forma de ordem social ou de práticas 

que até então tinham o privilégio de serem consideradas como legítimas (BERGER et al., 

1998; ELSBACH e SUTTON, 1992). 44 Porém, nem todos os elementos conflituosos ocorrem 

na forma de disputas abertas e “declaradas”, restando um sem número de meios menos claros, 

ambíguos e mais complexos 45 de se analisar a natureza da legitimação em questão.  

It is also not clear by what process social collectivities come to judge an activity or 
an organization as being legitimate or illegitimate. Legitimation is, probably, a 
retrospective process, in which verbal justifications are mustered to provide approval 
for the organization in question. […] The retrospective nature of legitimacy also 
implies that the same activity can be seen as simultaneously legitimate and 
illegitimate, in that the multiplicity of values and the ambiguity of reality permit 
conflicting interpretations of organizational actions. (PFEFFER e SALANCIK, 2003, 
p. 197-198) 

No âmbito de ambientalização, ambigüidades podem explicar como e de que forma 

argumentos, discursos e práticas se tornam destoantes e contraditórios, particularmente em 

                                                 
44 A tendência da “invisibilidade” da tensão entre processos de legitimação e de deslegitimação pode ser 
explicada pelo fato de que, em certos mecanismos que fazem com que a legitimidade seja estabelecida, também 
tendem a marginalizar a ilegitimidade que a ela pode ser atribuída. Assim, a própria formação da noção de 
legitimidade tende a elaborar modos para contornar e marginalizar qualquer possibilidade de questionamento, 
críticas ou dúvidas, ou seja, da atribuição da noção de ilegitimidade, sejam por artimanhas, truques, silêncio ou 
segredos relativos a determinados fatos ou práticas. 
45 A existência de ambigüidades já era prevista por Weber na análise da legitimidade, na medida em que 
reconhecia que é de se esperar “a vigência paralela de diversas ordens, contraditórias entre si, no mesmo círculo 
de pessoas. Pois mesmo o individuo pode orientar suas ações por diversas ordens contraditórias. E não apenas 
sucessivamente, o que acontece todo dia, mas também dentro de uma única ação” (WEBER, 2004, p. 20). 
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momentos de transição de posturas. Dado o histórico de negligência e de resistências a aceitar 

uma maior responsabilidade ou para criação de regulamentações mais restritivas a emissões 

de poluentes, tanto por muitos governos e grandes corporações (FRYNAS, 2005; 

SKJÆRSETH e SKODVIN, 2003), há um contexto repleto de ambigüidades na medida em 

que, para que mudanças ocorram de fato, disputas e conflitos são elementos inerentes ao 

processo (PETTIGREW, 1977). Ao levar em consideração o meio ambiente no âmbito da 

estratégia, a ambientalização permite a estender as bases de legitimidade de forma que tenha 

contornos de um processo socialmente aceito e justificado. 

Legitimacy can also be a source of power, enabling some policies or practices while 
proscribing others. In terms of community, legitimacy always rests on shared 
acceptance of rules and rule by affected communities and on justificatory norms 
recognized by the relevant community. However, defining who is a member of a 
relevant community, on what basis community identification must rest, and to what 
degree shared norms of appropriateness must be present to achieve legitimacy are all 
subjects of debate. (BERNSTEIN, 2005, p. 144) 

Ao compreender que a legitimidade não se centra exclusivamente nas demandas de 

legitimação de uma dada organização ou entidade determinada,  e política. Portanto,  

O nexo entre legitimidade e estratégia não se restringe como meras técnicas 

“racionais” de gestão empresarial (ASHFORTH e GIBBS, 1990; MILLER e PISANI, 2007; 

PFEFFER e SALANCIK, 2003), assim como a própria abordagem teórica da literatura de 

gestão estratégica deixa de ser pretensamente “neutra” e despolitizada (BIGNETTI, 2008; 

KNIGHTS e MORGAN, 1991; SHRIVASTAVA, 1986). 

A própria definição de quem, como e por que passa a ser relevante para fins de análise 

da legitimação, tornando o processo das estratégias em uma manifestação das relações de 

poder nas organizações (CARTER et al., 2008). A probabilidade de que a legitimidade se 

restrinja apenas a elementos econômicos, dado as características da ambientalização em curso, 

são pouco compatíveis com a prática (BLED, 2009). Adotando-se uma visão relacional na 

análise de estratégias, principalmente ao se considerar poder, é possível considerar outros 

importantes elementos que influenciam no processo. 

Para desenvolver o framework sob uma perspectiva geopolítica, serão considerados 

processos que liguem poder a diferentes contextos geográficos, particularmente nos níveis 

nacional e internacional. Como forma peculiar de se analisar legitimidade, uma perspectiva 

geopolítica possibilita considerar que a concentração de poder econômico, por exemplo, não 

ocorre apenas em um plano local. Sob uma perspectiva geopolítica, legitimidade e poder vão 

além da noção de associada simplesmente a militarismo, força bruta e violência. 
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[The] history of capitalism runs parallel to the history of knowledge. Also, an 
implicit distribution of values and labor places knowledge in relation to nature. Asia, 
Africa, and Latin America became the providers of “natural” resources to be 
processed in the countries in which the Industrial Revolution took place and 
prospered. These three continents were also placed in the role of providing 
information and culture, but not knowledge. Or, the knowledge produced in the 
regions that were either colonized or that remained outside the scope of colonial 
expansion was only considered relevant in and for those regions. The situation today 
is not radically different from the one that began to unfold five hundred years ago. 
(MIGNOLO, 2003b, p. 109) 

Um elemento importante que o conceito de geopolítica indica é o das relações de 

poder que, em termos estratégicos, tem diferentes implicações de acordo com o nível de 

análise em questão. Considerações e escolhas acerca da extensão e da inter-relação de 

múltiplas dimensões auxiliam a evitar interpretações mais limitadas a um foco estreito de 

relações sociais (USUNIER, 1995). 

No framework apresentado na Figura 2, os níveis de análise podem ser múltiplos de 

acordo com a questão de pesquisa em questão. Em termos de níveis de análise, as dimensões 

internacional, nacional, organizacional e individual são exemplos de níveis que são 

usualmente empregados na área de Administração (GUEDES, 2006; USUNIER, 1995). Ao 

considerar a perspectiva geopolítica crítica que embasa esta tese, a reflexão acerca de poder e 

política em estratégia se torna mais robusta ao lidar com múltiplos níveis de análise no 

exercício de reflexão (Ó THUATHAIL 1998; SLATER, 1995 e 2008). 

Nesse sentido, partindo de uma perspectiva geopolítica crítica, é possível conceber que 

relações sociais que (re)produzem hierarquias e diferenças nas relações Norte-Sul não são 

pautadas apenas nas relações entre Estados no nível internacional (FLINT, 2006; Ó 

THUATHAIL, 1994 e 1998). Reflexos da histórica e complexa rede de relações geopolíticas 

podem ser observados no ínterim de elementos de atividades econômicas, culturais, 

simbólicas que transitam de um contexto geopolítico para outro (DODDS, 2007). 

It is also important to recognise how persistent colonial modes of thought are in 
geopolitical reasoning and how Northern specifications of the global continue to 
reproduce the South as inferior; subject to surveillance, development and 
management in Northern terms. This is reinforced by the contemporary practices of 
neoliberalism where the whole planet is understood as an economic arena. (DALBY, 
2007, p. 104) 

Esse tipo de consideração é ainda mais relevante por parte de países tidos como menos 

desenvolvidos por indicar que há condicionantes históricas – que não se restringem ao 

contexto doméstico de um determinado país – que influenciam e reproduzem relações de 

assimetria de poder no âmbito Norte-Sul (SLATER, 1995 e 2008). As relações de assimetria 

de poder podem ser analisadas, calcando-se no conceito de geopolítica, de diversas formas, 
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tendo como ainda há formas particulares de se distinguir e reproduzir desigualdades que se 

associam com relações de poder no nível geopolítico. Em paralelo, e de modo inseparável, a 

produção de conhecimentos opera como estratégia epistêmica que permite estruturar e 

legitimar a existência dessas assimetrias, sob uma pretensa neutralidade e universalidade 

(FLINT, 2006; SLATER, 2008). 

Em suma, a ligação conceitual entre estratégia, legitimidade e ambientalização pode 

ser tratada de outra forma ao se considerar elementos geopolíticos na área de Estratégia. A 

relação teórica entre os conceitos de estratégia, e legitimidade e ambientalização não é usual 

na área de Estratégia. A construção desse framework é fundamental para compreender  

estratégias e nos processos organizativos no âmbito social ao que se refere ao objetivo de 

estudo proposto nesta tese. Nesse sentido, esta última seção pretendeu esboçar os elementos 

teóricos que permitam interpretar e analisar estratégia no âmbito prático. Por fim, o intuito foi 

o de explicitar os elos que conectam os conceitos para guiar pesquisas que focam em 

fenômenos no seu contexto social. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo o de desenvolver e articular os elementos teóricos e 

epistemológicos para fins de execução da pesquisa de campo. Para tanto, o capítulo se 

subdivide em mais três seções. Na próxima seção, será apresentada a epistemologia de 

pesquisa que constrói a natureza do conhecimento e como ela pode ser utilizada para fins da 

pesquisa proposta nesta tese. A seguir, apresenta-se o processo de investigação, assim como 

das decisões que moldaram e direcionaram a condução da pesquisa de campo, bem como das 

contingências enfrentadas durante esse processo. Por fim, o capítulo se encerra com 

explicação dos métodos de produção de dados e de estratégias de análise que embasaram as 

análises relativas a esta pesquisa. 

 

3.1 Epistemologia de pesquisa em estratégia 

Esta tese, baseada em uma perspectiva geopolítica, foi se construindo por meio de uma 

perspectiva de investigação que levasse em conta o exercício de poder no âmbito de pesquisa 

em estratégia. Para tanto, uma noção de geopolítica foi utilizada como meio para considerar a 

relevância de conceitos como poder e contexto geográfico em estratégia (CARTER et al., 

2008; LEVY et al., 2005). A dimensão epistemológica dessa proposta implica em desafios em 

termos de operacionalização da pesquisas em nível empírico, particularmente por ser pouco 

usual lidar com estratégia com base em uma abordagem geopolítica. 

Na concepção epistemológica aqui desenvolvida, desafia-se a universalidade do 

conhecimento e de sua pretensa neutralidade (DODDS, 2007; MIGNOLO, 2009; SLATER, 

2008). Nesses termos, concebe-se que o lócus de enunciação do pesquisador é parte do 

contexto de pesquisa, desafiando a idéia de que é possível uma pesquisa com base em um 

observador neutro e desvinculado do objeto de pesquisa (FLINT, 2006). A localização 

geográfica do pesquisador influencia as reflexões teóricas e de formulação de problemas de 

pesquisa (MIGNOLO, 2009). 

A dinâmica do Brasil na geopolítica do conhecimento na área de Estratégia, por 

exemplo, mostra uma assimetria de poder na medida em que se trata de um país 

historicamente “importador” de conhecimentos (BIGNETTI, 2008). Dessa forma, é levada em 

consideração as dificuldades na capacidade de direcionamento de agendas de pesquisa entre 

pesquisadores do Norte e do Sul global (SLATER, 2008). 
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Ressalta-se que as reflexões aqui desenvolvidas também são marcadas por uma 

tentativa de considerar elementos usualmente pouco considerados pelos conhecimentos 

dominantes na área de Estratégia, considerada por alguns como uma área pouco reflexiva e 

alheia a abordagens de cunho mais crítica (CARTER et al., 2008; LEVY et al., 2005; 

PHILLIPS e DAR, 2009; WHIPP, 1996). Poucos são os trabalhos de campo para embasar a 

pertinência dos pressupostos e proposições teóricas na prática da pesquisa empírica em 

estratégia. Em segundo lugar, a própria natureza dos pressupostos críticos que embasam a 

perspectiva teórica geopolítica ainda é contestada (ver DALBY, 1991; MAMADOUH, 1998; 

Ó THUATHAIL e AGNEW, 1992), uma vez que, pela escassez de maior sistematização 

dessa abordagem com a “realidade empírica”, é incipiente uma avaliação mais acurada da sua 

epistemologia. 

Como pressuposto de pesquisa, evitou-se adotar uma perspectiva teórica direcionada a 

“solução de problemas”, isto é, de condicionar a pesquisa na proposição de soluções ou 

prescrições partindo das relações sociais pré-existentes (COX, 1981; SANTOS, 1999). No 

caso desta tese, uma abordagem do tipo “solução de problemas” seria calcada, por exemplo, 

na busca de soluções para realizar uma maior internacionalização do mercado de etanol 

brasileiro. Como modo de conhecimento crítico, considera-se que o próprio conhecimento 

científico não deve ser considerado como sendo neutro, e que, como forma particular de poder 

(SANTOS, 1999; SLATER, 2008).  

Por teoria crítica entendo toda a teoria que não reduz a “realidade” ao que existe. A 
realidade, qualquer que seja o modo como é concebida, é considerada pela teoria 
crítica como um campo de possibilidades e a tarefa da teoria como um campo de 
possibilidades e da existência. (SANTOS, 1999, p. 197) 

Teorias não são consideradas como instrumentos para compreender algo “exterior” da 

realidade (COX, 1981). Ao invés disso, as teorias são entendidas aqui como instrumentos para 

construir conhecimento e compreensão em um determinado contexto, que também incluem 

uma dimensão geopolítica (SLATER, 2008). Assim, o presente trabalho não considera que os 

dados “revelam” a realidade (ver SILVERMAN, 2003). Fatos nunca estão espontaneamente 

disponíveis ou são naturalmente evidentes para o pesquisador (BRUYNE et al., 1977; 

RITCHIE e LEWIS, 2003; STABLEIN, 2001). 

Ao lidar com a EPEB como lócus de pesquisa, foi preciso considerar as 

especificidades dessa organização enquanto sua capacidade de exercício de poder. Como uma 

organização que tem na União brasileira a principal autoridade (e acionista), a EPEB é capaz 

de influenciar o contexto social em que opera, principalmente por concentrar suas atividades 
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em petróleo e energia, um dos mais relevantes setores em termos econômicos e políticos 

contemporaneamente (GRANITZ e KLEIN, 1996; GRANT, 2005; HAGE, 2008). Por 

exemplo, a estimativa de investimentos a serem realizados entre os anos de 2010 e 2016 

estava na ordem de US$ 170 bilhões. 

Por outro lado,  assinala-se que a EPEB tem sido enquadrada como “empresa 

petroleira nacional” 46 por analistas, think tanks e especialistas oriundos de países do Norte 

(ver BREMMER, 2008; ECONOMIST, 2005; FRIEDMAN, 2005; LOVINS et al.,2005). As 

empresas petroleiras nacionais são descritas como “infestadas de burocracia, desperdício e 

favorecimento político” (BREMMER, 2008, p. 57), o que, em outras palavras, significa que 

essas organizações são (ou deveriam ser consideradas como), por excelência, ineficientes, 

incompetentes, corruptas e tidas como economicamente e politicamente problemáticos do 

ponto de vista dos países dominantes do Norte global. 47  

Pela tentativa de imposição desse tipo de representação, de modo a descrever a EPEB 

e demais organizações controladas pelo Estado como sendo menos desenvolvidas ou 

inferiores, em comparação as grandes corporações transnacionais sediadas no Norte global – e 

suas respectivas práticas e estratégias –, a perspectiva geopolítica mais crítica ganha um 

terreno empírico que leva em consideração tal noção em termos políticos e geográficos. 

Partido do fato de ter sido classificado como “inferior” e economicamente e politicamente 

inapto a ter maior autoridade desde outro contexto geográfico, organizações como a EPEB, 

por se localizarem no Sul global, podem ser um lócus de investigação importante para 

problematizar as noções de geopolítica em estratégia. 

O que se procura ressaltar é que, como fratura epistemológica em relação aos 

conhecimentos dominantes em estratégia, a EPEB permite meios para a construção e 

legitimação de uma abordagem que considera dimensões analíticas pouco tratadas. É preciso 

fomentar uma abertura para interpretações que desafiam o senso comum, principalmente para 

ir além da dependência geopolítica do conhecimento tido como universal, despolitizado e 

neutro (SANTOS, 1999; SLATER, 2008). 

Apesar de pouco usual, particularmente se considerada como uma perspectiva mais 

crítica, a escolha da EPEB como lócus inicial de pesquisa ajuda a repensar alguns elementos 

hegemônicos na área de Estratégia, tratando de questionar dicotomias monolíticas que 

                                                 
46  Do inglês “national oil company”, que indica que uma determinada empresa de petróleo é contada 
administrativamente, total ou majoritariamente, por um governo nacional (AL-MONEEF, 1998). 
47 Ver Torres Filho (2004) para uma análise histórica dos elementos geopolíticos relacionados à emergência das 
empresas petroleiras nacionais como respostas estratégicas ao processo de expansão de interesses 
internacional/imperial/colonial por parte dos países tidos como mais desenvolvidos. 
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perduram nesse campo do conhecimento. Entretanto, não se trata de “mistificar” a EPEB 

como um tipo de organização superior ou a ser privilegiada. Trata-se da busca de 

especificidades no contexto de pesquisa que ajudem a repensar e a teorizar acerca dessa 

organização e de suas estratégias, sem deixar de considerar os pontos mais controversos e 

questionáveis desde um ponto de vista mais crítico na área de Estratégia. 

Alternativamente, pensa-se na EBEP como uma organização em que ainda coexiste 

uma feição de “empresa pública”, por ter o governo brasileiro como a principal autoridade em 

termos de administração e de condução político-social no processo estratégico. Todavia, uma 

dimensão de mercado, que a direciona a ter desempenho econômico e financeiro, tendo 

responsabilidades frente aos seus acionistas também é parte inerente das práticas dessa 

organização. 48 Essa ambigüidade não se enquadra em preceitos neoliberais, que defendem o 

predomínio da dinâmica de livre mercado e da livre empresa como uma forma mais eficiente 

de organização da economia (COWLING e TOMLINSOM, 2005; HARVEY, 2006), tornado 

a EPEB um alvo a ser criticado. 

Pela necessidade de maior inserção junto ao campo de pesquisa, os preceitos da 

abordagem qualitativa foram utilizados como principal base para as análises, uma vez que 

permitem uma maior flexibilidade no processo de investigação (KING, 1994).49 Para fins de 

consecução da pesquisa, portanto, este trabalho se insere na linha qualitativa de investigação 

(CASSELL e SYMON, 1994; SILVERMAN, 2005; VIEIRA, 2005), de acordo com a 

definição de pesquisa qualitativa como “uma atividade situada que localiza o observador no 

mundo” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 17). Essa “localização” e “observação” do mundo 

intenta lidar mais ativamente com elementos da geopolítica para que se possa desprender da 

ilusão do conhecimento universal e “desterritorializado” (ver Ó TUATHAIL, 1998). 

Contemporary geopolitics identifies the sources, practices, and representations that 
allow for the control of territory and the extraction of resources. States still practice 
statesmanship. In that sense we are still offered “all seeing” interpretations of the 
world by political leaders and opinion makers. But their “situated knowledge” has 
been increasingly challenged by others in “situations” different from the clubs and 
meeting rooms of politicians and business leaders. As a result, geopolitical 
knowledge is seen as part of the struggle as marginalized people in different 

                                                 
48  No decurso da pesquisa, retratar e descrever a EPEB um tipo de organização específica passou a se tornar 
mais evidente. Inicialmente, parecia pertinente considerá-la como uma “empresa estatal”. Entretanto, como a 
EPEB tem capital aberto, operando no mercado acionário, mas com um grande peso da autoridade do Estado na 
condução das estratégias, essa organização tem certas responsabilidades e necessita dar respostas a diversos 
constituintes no âmbito de mercado, usualmente negligenciados pela área de Estratégia. Os próprios funcionários 
entrevistados também demonstraram, durante a pesquisa de campo, que há algum desconforto com a simples 
denominação de “estatal” – apesar desse tópico em específico não tenha sido alvo de investigação neste trabalho. 
49 A escolha pela pesquisa qualitativa também se deve à ênfase na interpretação, na análise de relações de poder, 
na preocupação com a compreensão do contexto a ser investigado e pelo reconhecimento de que o processo de 
pesquisa impacta no campo a pesquisado (CASSELL e SYMON, 1994). 
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situations aim to resist the domination of the views of the powerful. (FLINT, 2006, p. 
16) 

Um dos interesses do trabalho é o de localizar geopoliticamente as origens de pressões 

imposição políticas no âmbito de relações entre Norte e Sul global, ao mesmo tempo em que 

procura pensar em formas de fomentar pensamentos críticos em estratégia. Ao abordar o 

crescente apelo internacional relacionado aos biocombustíveis, questiona-se a criação de uma 

noção despolitizada guiada pela construção de uma aparente “universalidade” de ganhos 

econômicos, sociais e ambientais que, como uma parceria do tipo “ganha-ganha” (e.g., 

MATHEWS, 2007), apaga interesses geopolíticos e territoriais que parecem ser de 

fundamental importância para compreender o fenômeno de incorporação dos biocombustíveis 

na organização estudada.50 

Nesse sentido, cabe destacar que, como interesses de pesquisa, também estão contidas 

as seguintes preocupações: (a) situar a pesquisa como investigação feita a partir do Brasil, 

com o intuito de fomentar e promover pensamentos orientados pelo reconhecimento da 

dimensão de poder na área de Estratégia; (b) destacar, como reflexão crítica no processo de 

pesquisa, que a produção acadêmica na área de Estratégia no Brasil ainda tende a reproduzir 

uma dependência no campo epistêmico, na qual há descompassos entre a realidade local e as 

origens disciplinares das teorias oriundas dos EUA e Europa na área de Estratégia; (c) 

questionar amarras disciplinares da literatura dominante de gestão estratégica que focam em 

demasia a dimensão econômica que podem limitar a realização do estudo em questão; e (d) 

apontar que o processo de ambientalização necessita ser pensado mais cuidadosamente por 

poder reproduzir abordagens que propiciem a manutenção de assimetrias, desigualdades e 

exclusão no âmbito de relações geopolíticas. 

Ao abordar os biocombustíveis, e mais especificamente o etanol, no contexto 

brasileiro, o interesse de pesquisa não era o de reproduzir a noção dominante de 

ambientalização em estratégia, principalmente para não replicar uma ênfase a aspectos 

econômicos existentes nos preceitos neoliberais. Tampouco se buscou analisar ou descrever 

apenas algum tipo de imposição ou assimilação acrítica da tendência de ambientalização. A 

investigação se pautou em pesquisar particularidades nas estratégias e no processo de sua 

                                                 
50 Um dos desafios na pesquisa de estratégia dentro da concepção geopolítica crítica foi, em primeiro lugar, 
considerar e refletir que há uma postura refratária a conceitos relacionados a poder e política na área de 
Estratégia (CARTER et al., 2008; FARIA e IMASATO, 2007; MARTIN, 2003; MINTZBERG et al., 2000). Um 
segundo desafio é adotar uma perspectiva que considere aspectos históricos e contextuais, que também são 
limitadamente considerados ou negligenciados pelos aportes dominantes, especialmente nas principais correntes 
teóricas de literatura produzida nos EUA e na Europa (FARIA e SAUERBRONN, 2008; HAFSI e MARTINET, 
2008; PALAZZO e SCHERER, 2006). 
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elaboração que permitisse analisar e vislumbrar elementos de exercício de poder que 

auxiliasse na compreensão das estratégias no contexto em questão. 

Dado o estranhamento do interesse internacional nesse tipo de combustível, 

principalmente por parte de países tidos como mais desenvolvidos, optou-se por conduzir uma 

pesquisa que colocasse em questão a forma como estavam se desenvolvendo estratégias no 

contexto nacional levando em conta a geopolítica dos biocombustíveis no nível internacional. 
51 Apesar de ter na EPEB um lócus para pautar as análises, buscou-se transcender as fronteiras 

dessa organização em específico – e de suas estratégias e interesses particulares – como forma 

de lidar mais detidamente com restrições e vieses produzidos por essa organização. As 

análises não foram vinculadas tendo como horizonte apenas a perspectiva da EPEB ou do seu 

favorecimento. 

Ao trabalhar com o conceito de legitimidade, almejou-se um desprendimento crítico 

da definição de que a mesma significa “uma percepção ou pressuposto generalizado de que as 

ações de uma entidade são desejáveis, próprias ou apropriadas dentro de um sistema 

socialmente construído de normas, valores, crenças e definições” (SUCHMAN, 1995, p. 574). 

A tendência de despolitização e a dificuldade de articular análises que se desvinculem do 

sentido estreito de desempenho foram particularmente questionados (FARIA e IMASATO, 

2007; PALAZZO e SCHERER, 2006), na qual houve uma procura por elementos que 

indicassem continuidades e descontinuidades nas relações de poder vigentes (COX, 1981).  

A adoção da perspectiva geopolítica, como forma de orientar teoricamente as análises 

no decurso da investigação, permitiu compreender e criticar elementos de poder que 

considerem elementos geopolíticos em estratégia. Ao abordar níveis internacional, nacional e 

organizacional de análise, o conceito de geopolítica foi utilizado para informar as análises das 

influências dos interesses relativos ao etanol. Isso permitiu reconhecer, de forma ordenada, a 

dimensão geopolítica no processo de ambientalização e da sua influencia na legitimação dos 

biocombustíveis como parte da estratégia na EPEB. 

 

3.2 Metodologia de investigação e de construção de dados 

O procedimento inicial da pesquisa se pautou na objetificação do processo de 

incorporação do etanol na estratégia da EPEB, buscando compreender mais precisamente a 

                                                 
51 Desse modo, a própria pertinência de se focar preferencialmente em termos de mudanças climáticas ou 
emissões de carbono, por parte da literatura de gestão estratégica, também foi levado em conta na produção 
dessa investigação. 
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importância desse tipo de biocombustível para a organização investigada, partindo de uma 

contextualização no Brasil. 

Como perspectiva de investigação, utilizou-se uma orientação processual de análise 

(PETTIGREW, 1987, 1992 e 1997; VAN DE VEN e POOLE, 2005). Nesse tipo de 

perspectiva, estratégia não é concebida como algo estático, mas como um conjunto de práticas 

sociais que muda ao longo do tempo. Estratégia está sempre em processo, na qual a 

indeterminação da estratégia é parte da construção social em um dado contexto (CARTER et 

al., 2008). Dentro do quadro relacionado aos biocombustíveis que faz parte desta tese, foi 

possível constatar mudanças sociais, econômicas e políticas nesse tipo de setor, nacional e 

internacionalmente. A escolha de uma perspectiva processual foi feita para poder trabalhar 

nesse campo de investigação marcado por processos dinâmicos e em constate mudança. 

Uma das principais propostas de uma perspectiva processual é a de buscar explicar o 

que, por que e como há ligações entre contexto, processos e resultados (PETTIGREW, 1992 e 

1997). Como definição de processo, Pettigrew (1997, p. 338) destaca que se trata de “uma 

seqüência de eventos, ações e atividades individuais e coletivos que se desenvolve ao longo 

do tempo”. Processos estão em constante interconexão com o contexto, produzindo-o e sendo 

parte de seu produto (PETTIGREW, 1997; VAN DE VEN e POOLE, 2005).  

Tende em vista uma perspectiva processual, a investigação levou em consideração o 

crescente interesse em biocombustíveis, tornando-se um elemento a merecer destaque nas 

estratégias de diferentes organizações. A EPEB surgiu, em um momento inicial, como uma 

das organizações a ter importância no contexto brasileiro, na qual o etanol, como uma fonte 

energética, passou a ser tratada pela estratégia formal dessa organização no Brasil. 

Investimentos em produção, pesquisa, logística, dentre outras áreas de atuação, foram 

anunciadas pela EPEB. 

O foco na EPEB para consecução da pesquisa foi se ajustando na medida em que: (a) a 

EPEB também ganhava visibilidade ao buscar ter uma participação mais relevante no setor 

produtivo do etanol, principalmente em termos internacionalização da produção no Brasil; (b) 

a EPEB realizou constantes anúncios de investimento, em diferentes etapas e processos 

produtivos da cadeia de produção, tendo o cuidado de afirmar que se preocupava em não 

provocar algum tipo de concentração de mercado no etanol 52; (c) por atuar tradicionalmente 

na indústria do petróleo, a relevância da EPEB no campo energético se configurava de forma 

assimétrica em termos de poder no âmbito doméstico se comparada com empresas do setor 

                                                 
52 Apesar de anunciar a intenção em participar da produção por diversos anos, a empresa não produziu etanol 
comercialmente durante o período da pesquisa. 
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sucroalcooleiro no Brasil; e (d) ser uma organização sediada no Brasil e com grande peso 

econômico e político na América Latina, tendo a capacidade de exercer influência de modo 

modificar os rumos do etanol como setor econômico. Dessa maneira, a escolha da EPEB 

passou a ser pertinente como foco de análise para os fins desta pesquisa.  

O processo de investigação se iniciou, ainda no primeiro semestre de 2008, por meio 

de uma procura por textos e documentos relacionados aos biocombustíveis, tendo no etanol 

um foco principal, para identificar organizações-chave nesse setor. O acesso a notícias em 

jornais e revistas, artigos acadêmico, livros, relatórios, cartilhas etc. foram coletados ao longo 

da pesquisa ajudaram a refletir acerca da pertinência da estruturação metodológica. O intento 

desse primeiro levantamento bibliográfico era o de estabelecer um maior contato para ganhar 

maior familiaridade com termos, linguagens, políticas, tendências e os acontecimentos 

retratados, buscando direcionar as análises de forma condizente com os objetivos propostos 

neste trabalho (BRUYNE et al., 1977; RITCHIE e LEWIS, 2003). 

O Anexo 1 lista os principais documentos e relatórios coletados durante o processo de 

investigação, em um total de 78 documentos, no período entre o início de 2008 e final de 2009. 

A maioria desses documentos estava disponível em maio eletrônico, sendo obtidos por 

intermédio da rede mundial de computadores. 53 Apesar de haver um foco na procura por 

textos que apontassem tendências, acontecimentos e projetos da EPEB, informações acerca de 

desenvolvimentos no nível internacional (e.g., relatórios da União Européia, Nações Unidas, 

noticiário internacional, etc. contidos no Anexo 1) também pautaram a procura bibliográfica 

no decorrer da pesquisa. Isso se justifica pela procura da existência de conexões entre a 

estratégia da organização com demandas e tendências atreladas ao nível internacional, 

levando em conta questões de cunho econômico e político desde o ponto de vista de outros 

países e regiões. 

De forma similar, relatórios e documentos produzidos no nível nacional (e.g. BNDES, 

CONAB, EPE, ÚNICA, etc., também inseridos no Anexo 1) ajudaram a compreender parte 

do processo no nível nacional. Considerou-se que demandas e tendências no nível nacional 

também influenciam na geopolítica dos biocombustíveis, uma vez que a dimensão geográfica 

também era influenciada pelas estratégias de organizações que operam no território brasileiro. 

Para ter acesso a um maior número de notícias no nível internacional, o pesquisador se 

cadastrou no grupo de e-mails organizado pela Biofuelwatch desde março de 2008. Esse 

grupo se consiste na troca e repasse de notícias publicadas por diferentes mídias, organizado 

                                                 
53  A grande maioria do material acessado estava disponível na internet, o que possibilitou o arquivamento desses 
dados secundários com maior facilidade. 
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por grupos de pressão e ativistas baseados no Reino Unido, que tem como um dos principais 

focos o tema dos biocombustíveis, produzidos a partir de diversas fontes – não 

necessariamente apenas o etanol. 54  No total, mais de duas mil mensagens foram recebidas, 

entre 2008 e 2009, relativas ao tema biocombustíveis, na qual também havia informações 

acerca da publicação de diversos relatórios, notícias, documentários, etc.. Pelo fato de serem 

de um grupo de ativistas céticos e críticos ao modelo dominante de produção de 

biocombustíveis vigentes, as informações que circulavam nesse fórum eram particularmente 

interessantes para considerações mais plurais acerca de fatos e acontecimento que 

considerassem outras perspectivas políticas. 

Em paralelo, para uma historicização do emprego do etanol no Brasil como fonte de 

energia, buscou-se coletar trabalhos acadêmicos que abordassem o desenvolvimento histórico 

desse tipo de combustível (e.g., ANCIÃES, 1979; BARZELAY, 1986; ROSILLO-CALLE e 

CORTEZ, 1998; SANTOS, 1993; SHIKIDA e BACHA, 1998). Esse procedimento se 

justificou pela necessidade de se considerar, em termos históricos, elementos sociais e 

políticos no nível nacional durante a realização da pesquisa dentro do contexto doméstico. 

Esses documentos permitiram uma contextualização mais precisa de alguns elementos de 

política e de poder relacionados ao etanol no contexto brasileiro.  

Outra importante fonte para a construção de dados acessada foi produzida mediante a 

realização de entrevistas com diversos informantes-chave que têm ligação com os 

biocombustíveis, particularmente com o etanol. A lista de pessoas entrevistadas e suas 

respectivas organizações estão descritas no Quadro 1. Foram entrevistados não apenas 

pessoas ligadas a EPEB, como também pessoas com alguma experiência na área de 

biocombustíveis no exercício profissional que pudessem colaborar com informações 

relevantes sobre o tema. 

Para co-produção de dados durante as entrevistas, utilizaram-se dados secundários 

previamente coletados (RITCHIE e LEWIS, 2003; SILVERMAN, 2003; STABLEIN, 2001) 

tanto ao nível organizacional como nacional e internacional. O uso desses dados secundários 

ajudou a enriquecer as entrevistas, na qual informações já tornadas públicas previamente 

foram utilizadas para debater a incorporação do etanol na estratégia da EPEB e suas 

respectivas implicações. O uso de informações públicas previamente coletadas auxiliaram a 

diminuir algumas resistências relativas a confidencialidade de informação no decorrer das 

entrevistas. 

                                                 
54  O sítio desse grupo na internet é <http://tech.groups.yahoo.com/group/biofuelwatch/>.  
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Entrevistados Cargo Organização Estado 
A Consultor Sênior Empresa Transnacional japonesa A SP 
B Empresário/Diretor Empresa Sucroalcooleira SP 
C Gerente Comercial Empresa Transnacional japonesa B SP 
D Diretor Instituto Estadual de Proteção ao 

Meio Ambiente 
RJ 

E Gerente/Departamento A EPEB RJ 
F Consultor Técnico/ 

Departamento B 
EPEB RJ 

G Gerente/Departamento B EPEB RJ 
H Gerente/Departamento C EPEB RJ 
I Gerente/Departamento D EPEB RJ 
J Consultora/Departamento D EPEB RJ 
K Acadêmico Pesquisador na área de 

planejamento energético 
RJ 

L Consultor e pesquisador Especialista em inovação 
tecnológica 

RJ 

M Funcionária Empresa pública de pesquisa na 
área de energia 

RJ 

N Gerente de projeto Corporação petrolífera 
transnacional 

RJ 

Quadro 1 – Lista de entrevistados durante a pesquisa de campo 

 

Ao longo dessa pesquisa, foi constatada a dificuldade de construção de e co-produção 

de dados que levam em conta as estratégicas relativas ao etanol na EPEB. Em se tratando de 

uma grande e complexa organização como a EPEB, a pesquisa se mostrou desafiante pela 

dinâmica que envolve o aumento de organizações e instituições que vem lidando com a o 

etanol em anos recentes e sua legitimação. Ademais, no nível internacional, os interesses de 

países do Norte global nesse tipo de combustível ainda não são bem delineados, uma vez que 

políticas públicas e investimentos nesse tipo de fonte energética ainda são incipientes. 

Em relação aos informantes-chave dentro da EPEB, eles foram acessados tendo 

havido uma autorização prévia, na qual foi deixada expressamente clara a ciência de que uma 

pesquisa relacionada a estratégias dessa organização na área do etanol estava sendo realizada. 

Entretanto, o acesso a informantes foi limitado e as informações co-produzidas eram restritas, 

em grande parte, a informações que já eram públicas. Mesmo assim, procurou-se cobrir o 

maior número de departamentos dentro dessa organização com alguma relação com o etanol 

para: (a) ter um panorama de como estava sendo o processo de incorporação do etanol na 

estratégia da organização; (b) quais as atividades ligadas a esse tipo de biocombustível que já 

existiam na prática e em quais departamentos da organização; e (c) quais pontos de 
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concordância e de dissenso havia dentro da própria EPEB em relação a uma crescente 

relevância do etanol na estratégia dessa organização.  

Além dos seis entrevistados, que trabalhavam em quatro diferentes departamentos da 

EPEB, como descritos no Quadro 1, houve a tentativa de realização de entrevistas junto à dois 

profissionais ligados a acessória de imprensa da organização, além de mais dois dirigentes do 

departamento especializado no trato com o setor produtivo de biocombustíveis. Apesar de um 

sinal preliminar positivo nas primeiras tentativas de acesso para entrevistas formais, tanto por 

contato por telefone como por e-mail, não houve a possibilidade de se concretizar entrevistas 

posteriormente. Ao final, a posição afirmada pelas pessoas contatadas foi a de que as 

principais informações acerca da estratégia da EPEB já eram públicas e estavam disponíveis. 

Além dessas informações, segundo os profissionais que foram contatados, não seria possível 

nenhuma abertura adicional de informações. 55 

Para contornar a limitação de acesso a esse departamento em específico, procurou-se 

por entrevistas concedidas por representantes e dirigentes dessa área da EPEB na mídia. No 

total, foram coletadas nove entrevistas concedidas por dirigentes da organização, entre julho 

de 2008 a novembro de 2009, na qual quatro foram concedidas pelo presidente da EPEB, e 

outros cinco por parte de dirigentes que eram responsáveis pela área de produção de 

biocombustíveis. Todas as entrevistas forma realizadas dentro de dependências da EPEB, no 

local de trabalho dos entrevistados. Além dessas nove entrevistas, procurou-se acessar e 

armazenar, tanto na internet quanto junto aos entrevistados da EPEB, arquivos contendo 

apresentações realizadas em eventos públicos pelos seus funcionários e dirigentes, buscando 

acessar mais informações acerca da estratégia da organização em relação ao etanol. 56 

Os demais entrevistados, que não estavam diretamente relacionados com a EPEB, se 

constituíram de especialistas e profissionais que, de alguma forma, tinham interesse, 

experiência e informações acerca de biocombustíveis, de forma geral, e a questões energéticas, 

políticas, ambientais e econômicas que envolvem o etanol como fonte de energia. A gama de 

conhecimentos específicos e os pontos diferenciados de apreciação em relação ao etanol 

tornaram possível uma comparação de dados, de forma a permitir uma análise de aspectos 

menos aparentes das estratégias sendo mobilizada pela EPEB. 

                                                 
55 Para fins de pesquisa, considerou-se que, o pouco tempo de existência desse departamento, criado a menos de 
um ano quando da realização dos contatos, havia um maior receio, por parte de seus dirigentes e profissionais, de 
expor essa área naquele momento específico. 
56 Foram acessados e armazenados 37 arquivos contendo apresentações utilizadas por funcionários e dirigentes 
da EPEB, no período entre 2001 a 2009. Desses, 23 lidavam, de forma mais ou menos específica, com 
biocombustíveis na EPEB. 
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Em todos os casos, foram feitas entrevistas semi-estruturadas (KING, 1994; LEECH, 

2002) tendo como roteiro-base o Anexo 2, que foi ligeiramente adaptado de acordo com a 

organização ao qual o entrevistado se vincula. O roteiro foi construído para levantar: (a) 

informações acerca do entrevistado e sua posição hierárquica em sua organização; (b) coletar 

informações acerca do processo de incorporação do etanol na estratégia da EPEB, buscando a 

produção de dados que indicassem relações de poder no nível organizacional; (c) trazer 

insumos que pudessem corroborar ou não a idéia de incorporação do etanol com a 

necessidade ambientalização da estratégia da organização; (c) construir dados que indicassem 

as relações entre a EPEB com o setor sucroalcooleiro no Brasil, levantando principalmente as 

convergências e/ou disputas de poder e de interesses políticos relacionados ao etanol; (d) as 

ligações da estratégia da organização com demandas e tendências no nível internacional, 

particularmente em termos ambientais, econômicos e políticos; (e) interrelações de interesses 

público-privado no nível nacional, para buscar informações acerca de práticas que ligassem a 

EPEB a organizações públicas de fomento e pesquisa no Brasil. 

A duração das entrevistas variou entre 45 minutos e duas horas, tendo sigo conduzidas 

entre maio a novembro de 2009. Por restrições de verbas para deslocamento, realizaram-se a 

maioria das entrevistas na cidade do Rio de Janeiro, tendo apenas três exceções, essas sendo 

feitas em São Paulo, tendo como foco o setor sucroalcooleiro. As entrevistas foram 

conduzidas tendo a noção de que essa atividade se trata de uma interação e uma negociação 

de textos e narrativas, e não tendo como pressuposto a fala dos sujeitos representam “fatos” 

ou como forma de acesso a “experiências” factuais desses sujeitos (SILVERMAN, 2003). 

Considerou-se, igualmente, que dada a competência e experiência desses informantes, eles 

costumam não relatar tudo o que sabem, havendo uma tendência a descrever e a informar de 

acordo com o que seus superiores gostariam que fosse expresso ou a replicação de posições 

oficiais já publicizadas pela suas respectivas organizações (FARIA, 2003; EASTERBY-

SMITH, 1999). 

Por restrição imposta pelos entrevistados, não foi possível gravar nenhuma das 

entrevistas. Por isso, durante as entrevistas, houve a necessidade se tomar notas das respostas 

como recurso para registrar dados co-produzidos no decorrer do processo. Depois de cada 

uma das entrevistas, descrições e notas adicionais foram feitas para enriquecer e 

complementar as anotações feitas no decurso das entrevistas (RITCHIE e LEWIS, 2003). Um 

total de 29 páginas, contendo fragmentos de falas, do sentido referido pelos entrevistados e de 

impressões pessoais do pesquisador compõem as notas de campo. Entretanto, essa forma de 

produção de dados limitou, posteriormente, a escolha de outros métodos de análise. Mesmo 
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com tal restrição, propiciou-se a produção de dados que não seriam acessíveis por outras 

fontes. 

Para aumentar o grau e a qualidade dos dados produzidos, buscou-se triangular 

informações previamente obtidas, por meio de dados secundários, no decorrer das entrevistas 

(MATHISON, 1988; SILVERMAN, 2003). Esse procedimento permitiu considerar pontos de 

congruências e discrepâncias em relação aos dados de diferentes fontes já disponíveis até o 

momento da entrevista (MILES e HUBERMAN, 1994; RITCHIE e LEWIS, 2003). Desse 

modo, foi possível considerar em que pontos houve convergências, inconsistências e 

contradições ainda durante as entrevistas (MATHISON, 1988). Particularmente para a 

realização de entrevistas com informantes consultados na EPEB, esse tipo de triangulação foi 

útil para analisar o grau de convergência e de inconsistências das informações que circulam 

dentro e fora dessa organização em relação aos seus projetos relacionados ao etanol. 

Por fim, durante o decurso da pesquisa, não houve acesso a qualquer tipo de 

documento de uso estritamente interno da EPEB. Entretanto, foi possível a coleta e 

armazenagem de planos estratégicos57 e a apresentações especificamente produzidas por 

funcionários da EPEB. Alguns desses documentos foram coletados (ou houve a ciência de sua 

existência) no decorrer das entrevistas. Esse conjunto de dados possibilitou um registro 

textual de objetivos e metas formalizados e tornados públicos pela EPEB, servindo como 

dados para avaliação o grau de mudanças ou de continuidades nas estratégias e práticas em 

atividades ligadas ao etanol.  

 

3.3 Análise dos dados 

No projeto de pesquisa inicial de investigação, partiu-se de uma perspectiva atrelada a 

uma epistemologia weberiana. A unidade de análise estava mais alicerçada na compreensão 

interpretativa da “ação social” (WEBER, 2004), principalmente em termos de relações sociais, 

que são ações reciprocamente referidas quanto ao seu conteúdo de sentido, por parte de uma 

pluralidade de agentes, e que se orienta por essa referência (COHN, 1979; WEBER, 2004). 

Nesses termos, o horizonte de pesquisa estava calcado na análise da dominação que, na 

perspectiva weberiana, se refere a definição de que dominação é “a probabilidade de 

                                                 
57  No total, foram sete documentos relativos a estratégia geral da EPEB, produzidos nos anos 2000, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007 e 2008 respectivamente. Além da estratégia geral, houve acesso ao planejamento estratégico 
específico do departamento incumbido da produção de biocombustíveis, detalhando a estratégia específica dessa 
área, que foi publicado no ano de 2009. 
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encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas 

indicáveis” (WEBER, 2004, p. 19). 

Sem desconsiderar esses elementos, a noção de “obediência” articulada no conceito de 

dominação e de legitimidade em Weber se tornou menos útil para os fins da pesquisa proposta 

nesta tese por causa das dificuldades de se articular essa concepção quando considerado 

múltiplos níveis de análise. O caráter mais direcionado ao nível nacional de análise 

usualmente mobilizada pela noção de dominação, na formulação weberiana, tornou-se uma 

barreira à compreensão de fenômenos que, em sua expressão, se materializam na pesquisa 

como estratégias, pressões e tentativas de influência que ocorrem em níveis de análise que 

fogem ao nível de análise doméstico da esfera de autoridade de um Estado-nação específico 

(ZIMMERMAN, 2006). 

Weber gives us a political economy of cultural difference, a generalized theory of 
the empire presupposed by colonial-imperialism and revealed most directly in the 
phenomena of migration and internal minorities rather than in foreign conquest. 
Weber’s thought was especially pertinent to German and US political economy in 
the period before the First World War, when these nations were the two biggest 
importers of labor in the world. It is even more generally relevant today, when 
empire takes the form of globalization rather than colonial-imperial conquest. 
(ZIMMERMAN, 2006, p. 54) 

A negligência a alguns elementos “externos”, como a tentativa de exercício de poder 

em termos geopolíticos, como o processo de colonização protagonizado por países europeus, 

é usualmente pouco refletido por formulações weberianas (MIGNOLO, 2003a). A hostilidade, 

o racismo e o preconceito para com estrangeiros, expresso particularmente contra migrantes 

poloneses na Alemanha 58 (e.g., WEBER, 1980), ilustram as dificuldades de reconhecer “um 

outro” desde um perspectiva inter-Estados, levando em conta a geografia e a capacidade de 

exercer influência a partir de outros contextos. 59 

No decorrer da pesquisa, a dificuldade de lidar com vários níveis de análise, 

transitando nos níveis internacional, nacional e organizacional, a noção de obediência que 

sustenta o conceito de legitimidade weberiano passou a se tornar problemático para fins de 

                                                 
58 Zimmerman (2006, p. 73) é ainda mais enfático: “Weber, like his colleagues in the Verein für Sozialpolitik, 
had indeed sought to develop a social theory that would avoid both free-market ‘Manchesterism’ and social 
democracy. Unlike Parsons, however, Weber and his colleagues did not believe society was necessarily an 
organic whole, and they feared that capitalism would further fracture it. They believed that an organic society 
could be achieved through ‘internal colonization’ and, at least for Weber, segregating Germans and Poles.” 
59 Quando transcendido o nível eminentemente “interno” de um território ou país, a noção de obediência perde 
parte de sua pertinência explicativa (MIGNOLO, 2003a). Em certos casos, incentiva a formulação de binarismos, 
como “dominador-dominado”, que pressupõem um tipo de capacidade racional extremada a fenômenos de 
natureza mais complexa (USUNIER, 1998). Em outras palavras, o foco em binarismos pode sugerir que o poder 
pode ser exercido (ou “possuído”) unilateralmente, no lado do dominador (ESCOBAR, 1995), na qual inexiste 
saída ou opções no lado do dominado. 
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consecução dos objetivos de pesquisa. Mesmo reconhecendo traços de poder e de dominação, 

uma teorização acerca das assimetrias de poder no âmbito geopolítico Norte-Sul, por exemplo, 

estava sendo de difícil articulação (SLATER, 1995 e 2008; ZIMMERMAN, 2006). 

A mudança de uma perspectiva epistemológica weberiana para uma geopolítica foi 

uma das opções tomadas no decorrer da pesquisa para avançar na problematização do 

processo de incorporação do etanol na EPEB. A noção de geopolítica tornou possível tratar de 

assimetrias de poder entre países do Norte e Sul global como um ponto de reflexão, como 

designador de diferenças, mas sem que, ao mesmo tempo, fossem considerados como opostos 

binários ou qualidades “essências” imutáveis na forma como estão estruturados as relações 

entre países (ESCOBAR, 1995; SLATER, 1995). Conseqüentemente, necessitou-se de ajustes 

no decorrer da pesquisa. 60 

A escolha por uma perspectiva geopolítica permitiu considerar a historicidade e um 

outro olhar ao objeto de investigação. No caso do etanol, isso passou a significar o 

questionamento da noção de que esse biocombustível se trata apenas de um elemento de uma 

simples commodity (e.g., SACHS, 2005 e 2007), ou da pretensa universalidade dos benefícios 

com a expansão da sua produção (e.g., MATHEWS, 2007 e 2008). As dimensões poder e 

contexto geográfico passaram a ser parte da problemática, sendo parte pertinente das análises 

conduzidas nesta tese. 

Feita essas importantes ressalvas, para fins de análise dos dados, foram utilizados 

dados produzidos no decorrer da pesquisa por meio de três correntes de atividades, que são a 

condensação dos dados, a apresentação dos dados e o desenho e verificação de conclusões 

(MILES e HUBERMAN, 1994). Primeiramente, o processo de condensação dos dados se 

referiu ao processo de seleção, criação de foco, simplificação, abstração e transformação dos 

dados que foram produzidos no decorrer das entrevistas, notícias, relatórios, apresentações e 

outros dados secundários (MILES e HUBERMAN, 1994). 

Para operacionalizar o objetivo de pesquisa desta Tese, que é o de analisar por que e 

como o etanol foi incorporado na estratégia formal da EPEB, utilizou-se o framework, 

representado pela Figura 2, desenvolvido como forma de analisar teoricamente os dados 

coletados. A Figura 4 apresenta o framework conceitual, desenvolvido no capítulo anterior, 

adicionando categorias de análises. Foi utilizado o framework da Figura 4, para orientar a 

                                                 
60  Um ponto que a perspectiva weberiana ressalta, e que foram mantidos como conceitos a embasar a 
investigação, são questões de poder (COHN, 1979). No decorrer do desenvolvimento teórico, poder foi mantido 
na pesquisa. Assim, a transição para uma abordagem geopolítica sofreu poucos empecilhos se comparada a uma 
mudança mais substancial. 
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construção e condensação de dados. 61 Esse framework emprega a interligação dos conceitos 

de estratégia, legitimidade e ambientalização como ponto de partida do processo de produção 

e análise dos dados produzidos. Nesse sentido, os dados foram agrupados de modo a 

acrescentar ou a diminuir a plausibilidade dos pressupostos teóricos desenvolvidos nesse 

quadro de análise (MILES e HUBERMAN, 1994; SILVERMAN, 2003).   

 

Estratégia

Legitimidade

Ambientalização

Estratégia formal

Estratégia emergente
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Figura 4 – Framework de análise 

 

No framework da Figura 4, estratégia é entendida como sendo um conjunto de práticas 

sociais que, na área de Estratégia, estão relacionadas a práticas de gestão.  Ela organiza o 

processo definição de objetivos, principalmente por meio de ferramentas e práticas gerenciais, 

que (re)constroem hierarquias internas e a distribuição de recursos em uma organização 

(KNIGHTS e MORGAN, 1991; WHITTINGTON, 2004). A estratégia formal é o conjunto de 

ações que são declarados pela organização, usualmente formulados de forma escrita e 

documentada para divulgação. A partir disso, também é possível analisar estratégias 

emergentes, isto é, estratégias que, apesar de não serem intencionais ou expressamente  

definidas a priori da ação, passam a formar um padrão de ações que lhes conferem certo tipo 

                                                 
61 Com base nesse framework, buscou-se produzir uma forma, situada e contextualizada, para a explicação dos 
fatos, da compreensão e da validade das teorias desenvolvidas nesta tese (BRUYNE et al., 1977; FLINT, 2006; 
SLATER, 2008). A intenção foi o de promover certas rupturas epistemológicas com o modo usual de construção 
de objetos científicos na área de Estratégia, partindo de prerrogativas orientadas pela crítica, no intuito de 
construir respostas aos objetivos de pesquisa propostos. 
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de consistência e, em alguns casos, são incorporadas como se fossem pretendidos 

(MINTZBERG et al., 2000). 

Legitimidade é empregada para compreender as raízes do exercício de poder e 

influência em nas relações sociais, explicando a adesão política a um sistema político aceito 

como fonte legítima de determinadas práticas (CLARK, 2005; FONSECA JR., 2004). As 

relações de poder de poder são consideradas como relações sociais que, ao mesmo tempo em 

que limitam as possibilidades de certas ações, produzem formas particulares de ações 

possíveis. As relações de poder podem ser mais constantes ou instáveis de acordo com o 

contexto em questão, mas que, independentemente disso, estão constantemente sendo 

produzidas e reproduzidas nas relações sociais (FLYVBJERG, 2001). Ambientalização é o 

processo pelo quais considerações relacionadas ao meio ambiente são concretamente 

incorporados em decisões estratégicas, políticas e econômicas, sejam em termos educacionais, 

científicos, empresariais, geopolíticos, etc. (BUTTEL, 1992. LOPES, 2006). 

A incorporação do etanol na estratégia formal, isto é, o processo de fazer do etanol 

parte da estratégia declarada em um determinado contexto, passou a ser a unidade primária de 

análise para buscar ordenar os dados. Para analisar contextualmente o processo, foi utilizada a 

distinção entre contexto interno e externo, como sugere Pettigrew (1992 e 1997). O contexto 

externo indica as condições econômicas, políticas e sociais do ambiente externo da 

organização estudada, no caso a EPEB. O contexto interno se refere a um conjunto de 

elementos internos a organização, tais como estrutura organizacional, coalizões, processos 

políticos, relações de poder, etc. 

No contexto interno, no decorrer da pesquisa de campo, foi possível coletar 

informações e documentos contendo a estratégia formal da EPEB. A partir da estratégia 

formal declarada em planos estratégicos, divulgados pela organização, foi possível analisar 

também estratégias emergentes. Essa decisão auxiliou na análise de como o etanol foi 

incorporado na estratégia formal da EPEB no decorrer da pesquisa. 

Para proceder as análises, foram delimitados os planos vertical e horizontal 

(PETTIGREW, 1987 e 1990). 62 Quanto ao plano vertical, para salientar os níveis de análise  

do framework da Figura 2, foi definido que os níveis organizacional, nacional e internacional 

seriam utilizados para fins de análise. Desenvolveu-se uma maior contextualização da 

estratégia como relações de poder em cada um desses níveis de análise, na qual organizações 

que exercem influência em cada um dos níveis de análise foram identificadas com base nos 

                                                 
62 O plano vertical se refere a interdependências entre os níveis de se análise. O plano horizontal se refere a 
interconexão entre fenômenos e eventos em termos históricos (PETTIGREW, 1987 e 1990).  
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dados. A EPEB serviu como contexto interno para as análises, sendo tratada como a 

organização que serviu como base, ou seja, foi considerada como um ponto de referência para 

tentar analisar as interconexões entre esses diferentes níveis de análise. 63 Os níveis nacional e 

internacional serviram como o contexto externo na análise processual, operando como níveis 

de análise que ofereciam fontes de explicações não existentes no contexto interno 

(PETTIGREW, 1987). 

Quanto ao plano horizontal, no contexto interno, o estudo abrangeu mais detidamente 

ao período de 2000 a 2009. A decisão por essa delimitação se deveu a dificuldades de se 

conseguir acesso a uma maior e melhor qualidade de dados anteriores ao ano de 2000 na 

EPEB, seja documentalmente ou em entrevistas. Entretanto, apesar dessa restrição, para 

descrever o contexto no decorrer da década de 2000, a dimensão temporal abrangeu também 

elementos das décadas anteriores nos outros níveis de análise, de acordo com a 

disponibilidade e acesso a dados, respeitando o caráter processual da pesquisa. 

Para proceder a análise dos dados, foi utilizada a estratégia narrativa (LANGLEY, 

1999), 64 isto é, uma forma de análise que possibilita ligar dados com a teoria no decorrer da 

descrição e compreensão das interconexões entre processos e os diferentes níveis de análise 

(PETTIGREW, 1990). Para a seleção dos dados a comporem as análises, o critério foi o da 

consideração do contexto e das condições do estabelecimento dos dados produzidos 

(BRUYNE et al., 1977). Esse procedimento se refere a uma análise de cunho interpretativo, 

que ensejou o levantamento das razões e interesses que podem ser atribuídas ao processo de 

incorporação do etanol na estratégia da EPEB, sejam elas oriundas de publicações periódicas 

na mídia, entrevistas realizadas ou apresentações públicas feitas por pessoas ligadas à 

organização. Esse procedimento visa melhorar o aprofundamento dos dados produzidos, uma 

vez que, pela dificuldade de acessar certos âmbitos hierárquicos dentro da EPEB, há uma 

limitação no acesso a como certas práticas sociais ocorrem. 

As notas tomadas durante e depois das entrevistas também serviram de insumo para 

reflexões e análise dos dados de acordo com os objetivos de pesquisa. Os dados das 

entrevistas não foram tratados como relatos de uma experiência “autêntica” (ALVESSON e 

KÄRREMAN, 2007; SILVERMAN, 2003). Ao invés disso, esses dados foram tratados como 

                                                 
63 A internacionalização do etanol, por exemplo, apesar de permanecer com um peso relevante na estratégia da 
EPEB, passou a ser considerado apenas um dos elementos constitutivos nesta pesquisa. Isso porque questões 
relativas ao ingresso no setor produtivo do etanol com base em cana-de-açúcar, além da relação com os próprios 
empresários desse setor no nível nacional, passaram a ser consideradas como igualmente importantes para fins 
de consecução desta investigação. 
64 Segundo Langley (1999), é uma estratégia indicada quando se analisa poucos casos, com riqueza de detalhes, e 
quando se procura oferecer maior exatidão no processo de análise. 
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fonte que indica o posicionamento político dos entrevistados, seja por enfatizar certos 

assuntos, seja por esconder, escamotear ou negligenciar outros. 

Rather than assume that the subject is reporting authentic experiences, we can see 
the subject as a politically motivated producer of what are, for him or her, favorable 
“truths,” or as a person repeating institutionalized standard talk about a specific 
theme. Thus, interview talk can be seen as useful for a study of political action or the 
circulation of discourse, rather than for a study of the experiences, meanings, and 
beliefs of individuals. (ALVESSON e KÄRREMAN, 2007, p. 1269) 

Utilizou-se da triangulação como uma das estratégias de análise e construção dos 

dados (MATHISON, 1988), na qual várias fontes foram utilizadas durante a pesquisa de 

forma a ressaltar: (a) a convergência dos dados, isso é, a tendência de que dados coletados de 

diferentes fontes e métodos têm de convergir a resultados similares; (b) inconsistência, que 

mostram não haver evidencias de que há proposições ambíguas e pouco claras; e (c) 

contradição, que indica a existência de posições ou proposições possivelmente 

incomensuráveis e de natureza antagônica. 

É preciso ressaltar que a noção de triangulação mobilizada aqui busca evitar a idéia de 

convergência a uma interpretação única ou “perspectiva singular” para um determinado 

fenômeno (JICK, 1979). 65 Alternativamente, utiliza-se uma noção em que triangulação é 

entendida como uma forma de evidenciar convergências, inconsistências e contradições com 

base em informações disponíveis (MATHISON, 1988), propiciando um método para 

propiciar a construção de dados mais plurais como estratégia de investigação. Essa forma de 

triangulação permitiu avaliar não apenas os pontos que poderiam ser considerados mais 

passíveis de consenso, como também explorar relações antagônicas, contradições, disputas de 

poder etc., durante a pesquisa.  

Como forma de análise, ao passo que preceitos neoliberais fossem sustentados como 

sendo a fonte para interligar os conceitos de estratégia, legitimidade e ambientalização na 

prática, tão somente, foi considerada a pertinência analítica de se enfocar na dimensão 

econômica. Como preceitos neoliberais foram considerados: i) que o principal motor da 

degradação ambiental é a falta de crescimento econômico, pobreza e mercados pouco 

eficientes; ii ) a criação de mercados integrados globalmente tem a capacidade de gerar, no 

longo prazo, o crescimento econômico necessário para atenuar os impactos ambientais 

negativos; iii ) a promoção de ações ambientais (“verdes”) corporativas, adotadas de forma 

voluntária e guiadas pelas forças do mercado, seria uma das formas mais adequadas para 

                                                 
65  Principalmente por divergir da idéia originalmente utilizada, por meio de uma metáfora de navegação militar, 
de que múltiplas referências localizam a posição “exata” de um objeto, na qual triangulação proveria dados 
neutros e livres de vieses (ver JONSEN e JEHN, 2009) 
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contornar os problemas ambientais; e iv) inovações tecnológicas e o desenvolvimento 

científico serão capazes de contornar eventuais problemas relacionados ao meio ambiente 

(CLAPP e DAUVERGNE, 2005). 

Ao passo que a centralidade dos preceitos neoliberais de economia fosse insuficiente 

para compreender a dinâmica da prática da incorporação do etanol na estratégia da 

organização no framework conceitual proposto, nos diferentes níveis de análise. Dessa forma, 

não se “impôs” o framework sobre os dados. Foi realizada uma análise crítica que 

considerasse a pertinência ou não de se focar apenas na dimensão econômica, sob enfoques 

neoliberais, como passou a ser dominante na literatura da área de Estratégia, ou a necessidade 

da consideração de outras dimensões das relações sociais. Foi considerado o exercício de 

poder como dimensão analítica aonde aspectos econômicos foram pouco elucidativos para 

fins de análise do processo de incorporação do etanol na estratégia da organização estudada. 

A apresentação dos dados se refere à forma como os dados serão organizados e 

condensados para serem mostradas ao público (MILES e HUBERMAN, 1994). Neste 

trabalho, decidiu-se dividir as análises em três capítulos. O critério para essa subdivisão foi o 

de utilizar cada um dos níveis de análise selecionados – os níveis organizacional, nacional e 

internacional – como base para a apresentação de descrições e análises em cada um dos 

capítulos, buscando uma maior robustez na contextualização de cada um dos níveis. 

O primeiro capítulo de análise focaliza o nível internacional, na qual busca apresentar 

uma narrativa que analise o quadro geopolítico contemporâneo que envolve os 

biocombustíveis. Esse capítulo foi desenhado como forma de dar sentido as múltiplas 

perspectivas e depoimentos coletados ao longo do trabalho de campo, na qual se buscou 

mostrar o processo de mudanças na legitimidade dos biocombustíveis no nível internacional. 

No decorrer da contextualização do nível internacional, diferentes dados secundários e dados 

coletados na pesquisa de campo foram utilizados para descrever e ilustrar o que e como tem 

havido mudanças relacionadas aos biocombustíveis, destacando a crescente relevância 

atribuída aos biocombustíveis. Como um nível mais amplo e abrangente de análise do 

contexto externo da EPEB, o nível internacional busca oferecer importantes fontes de 

explicação que podem influenciar no contexto interno da organização, servindo de insumo 

para uma compreensão contextual do processo de incorporação do etanol na sua estratégia 

formal. 

O segundo capítulo de análise foca no nível organizacional. Ao enfatizar o contexto 

interno da EPEB, será analisado mais especificamente o processo que levou o etanol a fazer 

parte da estratégia da organização, mostrando como e por que esse fenômeno passou a ser 
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particularmente relevante. O objetivo do capítulo será o de analisar a pertinência ou não de se 

utilizar o conceito de ambientalização para compreender o processo de mudança da estratégia 

da EPEB, assim como conectar a ambientalização com a incorporação do etanol na estratégia 

formal da organização. Para tanto, o capítulo descreve mudanças na estratégia formal da 

organização, mostrando a incorporação do etanol no processo. Ademais, apesar de se buscar 

manter o foco no nível organizacional da EPEB, as análises tentarão demonstrar que há 

importantes interconexões com outros níveis de análise, que transcendem o nível 

organizacional, que são necessários para compreender o processo de incorporação do etanol 

na estratégia formal da organização. 

O terceiro capítulo de análise volta a analisar aspectos do contexto externo da EPEB. 

Contudo, o foco se fixa ao nível nacional, na qual serão consideradas as implicações da EPEB 

no setor do etanol no Brasil. Será analisado como a incorporação do etanol na estratégia da 

organização passou a ter implicações no setor produtivo do etanol no Brasil, passando a lidar 

com disputas de poder com parte dos produtores sucroalcooleiros. Argumenta-se que 

geopolítica é parte da problemática no nível nacional, uma vez a incorporação do etanol na 

estratégia da EPEB fez com que uma estrutura dutoviária de transporte para esse tipo de 

biocombustível passasse a ser parte da estratégia, o que modificaria como o elemento 

geográfico influenciaria em questões econômicas e nas relações de poder no setor. Será 

ressaltada, no decorrer das análises, se há a pertinência ou não de se afirmar que há uma 

reprodução de práticas similares ao que ocorreram com grandes corporações petrolíferas por 

parte da EPEB.  

Por fim, o capítulo final apresenta as conclusões e uma reflexão crítica acerca da 

pertinência da tese ora exposta. Para tanto, buscou-se dar um apanhado das regularidades, 

contradições e inconsistências das proposições teóricas a que se propôs nesta tese que foram 

tratadas no decorrer das análises (MILES e HUBERMAN, 1994; RITCHIE e LEWIS, 2003; 

SILVERMAN, 2003). Em especial, manteve-se certo grau de ceticismo com relação aos 

achados e descobertas, mas buscando criticar, re-significar e questionar, com base em uma 

perspectiva geopolítica, conhecimentos na área de Estratégia. 
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4 O QUADRO GEOPOLÍTICO CONTEMPORÂNEO DOS BIOCOMBUSTÍV EIS 

 

Para desenvolver uma análise da incorporação do etanol na estratégia formal da EPEB, 

este primeiro capítulo busca contextualização o nível internacional de análise. Como um nível 

mais abrangente de análise do contexto externo da EPEB, a nível internacional permite 

considerar elementos que influenciam no processo de incorporação do etanol na estratégia da 

organização no nível organizacional. 

Um dos desafios encontrados no decorrer da pesquisa de campo foi a de conseguir 

lidar com a complexidade dos fenômenos ligados aos biocombustíveis. A grande quantidade 

de notícias, relatórios, práticas, etc., em diferentes países, tornaram difícil a organização dos 

dados. Os diferentes informantes consultados, com distintas experiências no âmbito da prática 

em atividades relacionadas aos biocombustíveis, também ofereceram informações dispersas 

em relação a eventos relevante no nível internacional. A contextualização do nível 

internacional foi desenvolvida levando em consideração os dados construídos em campo, mas 

com atenção a dados secundários para a estruturação e checagem dos dados coletados.  

Os argumentos serão divididos em três subseções, seguindo o framework de análise. A 

primeira subseção irá analisar, tendo como base o conceito de legitimidade, indícios que 

apontam que os biocombustíveis, que eram uma opção apenas em alguns poucos países até o 

final da década de 1990, passaram a ser empregadas em mais países do mundo a partir da 

década de 2000. Em particular, essa mudança altera a forma como biocombustíveis são 

considerados em termos geopolíticos, tornando-se um elemento estratégico em nível 

internacional. 

Na segunda subseção, será analisado como o processo de ambientalização passou a ser 

um dos elementos da legitimação dos biocombustíveis no nível internacional, na qual a 

necessidade de lidar com o meio ambiente passou a ser utilizado como justificativa para a 

incorporação do etanol por parte de algumas organizações. Apesar de haver elementos que 

indiquem a relevância de considerar aspectos geopolíticos como parte do processo, as análises 

buscam mostrar que as estratégias focalizam majoritariamente aspectos econômicos. 

Na terceira subseção, serão analisados aspectos econômicos relacionados 

especificamente ao etanol desde um ponto de vista geopolítico desde o Brasil. Também serão 

desenvolvidas análises acerca de restrições da literatura dominante de estratégia para 

compreender a legitimidade do etanol no nível internacional, na qual se ressalta que um foco 

estrito a dimensão econômica deixa de lados outros elementos importantes para analisar e 
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contextualizar estratégia nesse campo. Em seguida, serão apresentadas breves considerações 

ao final do capítulo. 

 

4.1 A importância estratégica dos biocombustíveis no nível internacional 

O início da década de 2000 vem apresentando mudanças em relação à demanda por 

energia. Por um lado, há ressalvas em relação aos problemas de um maior crescimento na 

demanda de energia. Por outro lado, grande parte das projeções indica o aumento do consumo, 

causadas principalmente pela demanda por energia gerada pelo crescimento econômico de 

países tidos como menos desenvolvidos, tais como China e Índia (EIA, 2009; EPE, 2008; 

OPEC, 2009; PODOBNIK, 1999). Esse aumento da demanda não se refere apenas a um tipo 

específico de energia. Há previsões que apontam que todos os tipos de energia terão suas 

demandas aumentadas em um futuro próximo (ver Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Demanda de energia por tipo, 1980-2030 

EIA (2009, p. 1) 66 

 

A legitimação dos biocombustíveis no nível internacional está relacionado a esse 

quadro de aumento na demanda por energia. No que se refere a combustíveis líquidos, a fonte 

de energia mais empregada contemporaneamente (EIA, 2009; OPEC, 2009), a tendência 

permanece sendo o predomínio do emprego do petróleo. A Tabela 1 mostra dados da 

produção mundial de combustíveis em 2006, produzido pela International Energy Agency 

                                                 
66 O relatório World Oil Outlook, produzido pela OPEC (2009, ver p. 40), indica valores que se assemelham à 
Figura 4, particularmente no que se refere às estimativas de crescimento do uso de biocombustíveis na matriz 
energética para 2030. 
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(IEA), 67 descriminados por tipo de fonte.  Enquanto a Figura 5 aponta o crescimento da 

demanda por combustíveis líquidos, a Tabela 1 indica que não haverá um aumento produção 

desse tipo de energia na mesma proporção. 

 

Tabela 1 – Produção mundial de combustíveis líquidos, 2006-2030 (milhões de barris/dia)  

 
Fonte: EIA (2009, p. 22) 

 

Há expectativas para os biocombustíveis se tornem mais relevantes na matriz 

energética mundial na medida em que um maior número de políticas públicas, direcionadas ao 

desenvolvimento da produção e consumo dos biocombustíveis, tem sido implementadas 

internacionalmente. Também tem havido incentivos de governos ao uso de biocombustíveis, 

corroborando com a legitimação do emprego desse tipo de combustível em países que 

                                                 
67 A IEA é uma organização internacional, com sede em Paris, que foi criada para oferecer assessoria na área de 
energia a governos de países membros. Os 28 países membros da IEA são oriundos de países tidos como mais 
desenvolvidos, tais como Alemanha, EUA, Japão, Reino Unido, dentre outros. Nesses termos, é preciso ressaltar 
que essa organização trata de oferecer informação que refletem a interesses dos seus países membros. 
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anteriormente não eram propensos a incentivar o seu emprego. O Anexo 3 mostra uma lista de 

países que possuem ou planejam implementar programas de utilização de biocombustíveis 

como parte da matriz energética, de acordo com um levantamento realizado pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2009b). Segundo esse levantamento, 

existem programas para a produção e uso de biocombustíveis em todos os continentes, em 

diferentes escalas e com base em diferentes matérias-primas. 

Apesar do interesse demonstrado por diversos governos em aumentar o emprego de 

biocombustíveis, o seu emprego ainda é diminuto se comparado a outros combustíveis 

líquidos tradicionais (ver Tabela 1). Biocombustíveis representam pouco menos de um por 

cento da produção atual de combustíveis líquidos (EIA, 2009; PODOBNIK, 1999). Entretanto, 

para alguns analistas, biocombustíveis líquidos podem substituir entre 5% a 20% da gasolina 

consumida no mundo em 2030 (EIA, 2009; MATHEWS, 2008; WALTER et al., 2008), o que 

eleva o interesse de diversas organizações a esse tipo de recurso energético – que não pode ser 

dissociada, por hora, da importância do petróleo e seus derivados. 68 

Nas próximas décadas, os biocombustíveis não devem abalar o predomínio do uso de 

fontes fósseis de energia (EIA, 2009; OPEC, 2009; PODOBNIK, 1999; WALTER et al., 

2008). A Figura 6 ilustra graficamente a projeção de importações e exportações nas principais 

regiões envolvidas com o petróleo em 2005 – mostrando projeções para 2030. Os principais 

importadores tendem a permanecer sendo os EUA e países europeus, importando 15 e 12 

milhões de barris por dia respectivamente. A China deve se tornar o país com maior aumento 

de demanda, passando da importação de quatro milhões de barris por dia para onze milhões – 

alcançando volume similar de importação da Europa. Os principais exportadores tendem a 

permanecer sendo os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), que podem responder por até 52% da produção mundial de petróleo no mundo 

(ROTHKOPF, 2009). 

Em termos econômicos, tem havido uma maior exploração de jazidas conhecidas, 

assim como a procura por novas áreas produtoras, porque o valor de mercado do petróleo 

viabiliza sua extração. Pelo fato do petróleo ser a principal fonte de energia utilizada no 

mundo, há pressões para que se supra essa demanda. Entretanto, questões econômicas 

representam apenas parte das pressões, uma vez que o contexto internacional vem sendo 

                                                 
68 Entretanto, é preciso ressaltar a importância relativa desse tipo de combustível é diferente de acordo com o 
país analisado. No Brasil, por exemplo, o consumo de etanol superou ao de gasolina no ano de 2008 na matriz 
energética brasileira (SCARAMUZZO, 2009). Já nos EUA, principal produtor de etanol, o etanol ainda responde 
por uma pequena parcela na matriz energética. 
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marcado por disputas de poder pelo controle do petróleo, sabidamente um recurso finito, 

inclusive por meio de intervenções militares (KLARE, 2007; TORRES FILHO, 2004). 

 

 
Figura 6 – Mudanças na importação exportação de petróleo por região, 2005-2030 (em milhões de 

barris/dia) 

Fonte: ROTHKOPF (2009, p. 142) 

 

No passado, a legitimidade do etanol no Brasil esteve relacionada a disputas de poder 

pelo controle de do petróleo no Oriente Médio, na qual o emprego de etanol esteve, a partir da 

década de 1970, intimamente relacionado a busca de alternativas a conflitos e instabilidades 

geopolíticas relacionadas ao suprimento de petróleo – que teve como um dos reflexos, durante 

a década de 1970, no preço praticado no mercado internacional de petróleo. 69 No contexto 

internacional atual, outros países parecem interessados nos biocombustíveis por algumas 

razões similares, resultando na justificação do uso desse tipo de combustível em países que 

anteriormente não cogitavam o seu emprego. 

A Figura 7 mostra a trajetória da produção de etanol no mundo, na qual pode ser 

ressaltada a proporção da produção alcançada pelo Brasil e os EUA. Tem havido uma 

tendência de crescimento na produção desse tipo de biocombustível desde o ano de 2000, não 

apenas no Brasil, como também nos EUA. A produção mundial de etanol chegou a 

                                                 
69 Além de estar indissociavelmente conectado a pressões sociopolíticas, à época, de produtores sucroalcooleiros 
no contexto regional brasileiro. 
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aproximadamente 40 bilhões de litros em 2006 (WALTER et al., 2008), passando para um 

patamar próximo de 67 bilhões de litros no ano de 2008 (REN 21, 2009). 70 

 
Figura 7 – Produção mundial de etanol carburante, 1982-2006 

Fonte: WALTER et al. (2008, p. 732) 

 

Um dos desdobramentos maior interesse no maior emprego de biocombustíveis é o 

aumento no volume de recursos financeiros direcionados a esse tipo de combustível. Tal 

aumento pode indicar que há uma mudança em como esse tipo de combustível é considerado 

no nível internacional em termos econômicos. Segundo relatado pelo pesquisador na área de 

planejamento energético e pelo especialista em inovação tecnológica, consultados durante a 

pesquisa de campo, até o ano de 2000, pouco ou nada se conhecia sobre investimentos em 

biocombustíveis no mundo. Apesar da baixa quantidade de dados quantitativos produzidos, 

segundo os entrevistados, já é possível ter alguma noção do volume de investimentos em 

biocombustíveis. Segundo a UNEP (2008), investimentos direcionados a energias renováveis, 

como um todo, alcançaram pouco mais de trezentos milhões de dólares em 2002. Já em 2007, 

somente os biocombustíveis receberam um aporte de cerca de dezenove bilhões de dólares 

(UNEP, 2008).  

                                                 
70 A EIA, 2009 projeta que a produção de biocombustíveis líquidos crescerá para um patamar de 982 milhões de 
litros (seis milhões de barris) ao dia em 2030, o que representa uma taxa de crescimento de aproximadamente 
8.6% ao ano. Conforme debatido com um dos entrevistados que trabalha em uma corporação petrolífera 
transnacional, a EIA costuma ser pró-indústria e, nesse sentido, busca projetar de forma mais otimista o consumo 
de energia, particularmente por dos países tidos como mais desenvolvidos. 
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Juntamente com o processo de mudança no peso estratégico conferido aos 

biocombustíveis no nível internacional, tem havido analises que leva em conta a configuração 

da sua produção em temos geográficos. Nesse sentido, mapas vêm sendo produzidos para 

compreender o contexto contemporâneo (ver Figura 8), na qual a configuração do espaço 

geográfico da produção de biocombustíveis passou a ser uma parte importante no processo de 

legitimação do seu maior emprego.  

 

 
Figura 8 – Produção mundial de biocombustíveis, 2005 

Fonte: UNEP et al. (2009, p. 31) 

 

Ao passo que há um interesse em aumentar o emprego de biocombustíveis, também há 

uma crescente pressão para que esse processo seja analisado e escrutinizado por parte de 

diversas organizações – principalmente por parte de governos, organizações públicas e 

grandes organizações internacionais (BNDES e CGEE, 2008; FAO, 2007; EIA, 2009). Em 

parte, isso se deve a uma preocupação em ter uma noção mais precisa de quais são os 

principais protagonistas no que se refere aos biocombustíveis, uma vez que há 

questionamentos de quem terá maior poder de influencia em um contexto de maior emprego 

desse tipo de combustível no nível internacional.  
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Mais especificamente, do ponto de visto de governos de países do Norte global, o 

receio é de que, de forma similar ao que ocorre com os países membros da OPEP e o petróleo, 

a legitimação dos biocombustíveis acabe por conferir poder a países tidos como menos 

desenvolvidos do Sul. Em termos geopolíticos, apesar do discurso em prol de matrizes tidas 

como mais limpas e renováveis, há temores, advindos de países tidos como mais 

desenvolvidos, de que países tidos como menos desenvolvidos tenham maior controle sobre 

esse tipo de recurso energético, conferindo maior poder a esses países. 

Há indícios de que tanto a dimensão econômica quanto a geopolítica parecem ser úteis 

para compreender a legitimação dos biocombustíveis. Apesar de os biocombustíveis estarem 

longe de representar uma solução a problemas energéticos e ambientais como tal, há um 

reconhecimento da sua contribuição potencial como fonte alternativa de energia. Os 

biocombustíveis, que até o final da década de 1990 eram relevantes apenas em alguns 

contextos particulares, passaram a ter uma relevância internacional cada vez maior no 

decorrer da década 2000. 

Ao ter uma maior relevância no nível internacional, há indicativos de que uma 

crescente importância estratégica dos biocombustíveis pode resultar em maior ocupação de 

espaços geográficos que anteriormente não eram ocupadas por atividades econômicas ligadas 

a esse tipo de biocombustíveis. As novas configurações geopolíticas relacionadas aos 

biocombustíveis, que podem mudar as relações de poder em diversos contextos, parecem ser 

parte do processo de legitimação dos biocombustíveis que não se limitam propriamente a uma 

dimensão econômica.  

 

4.2 Ambientalização e a legitimação dos biocombustíveis  

Na subseção anterior, argumentou-se que um dos motivos para que a relevância dos 

biocombustíveis venha sendo maior está relacionada com a crescente demanda por energia, na 

qual há algumas projeções que apontam que o consumo deve seguir aumentando até o ano de 

2030. A legitimação dos biocombustíveis pode ser relacionada, nesses termos, a pressões por 

mais energia. Entretanto, outro ponto que merece atenção no processo de legitimação dos 

biocombustíveis se refere a questões relativas ao meio ambiente. 

A necessidade de lidar com questões ambientais, por meio de práticas descritas como 

“mais sustentável” ou “mais responsável”, também pode ser apontada como uma das 

justificativas para que os biocombustíveis tenham maior respaldo nesse processo. A 

possibilidade de reduzir as emissões de gases geradores do efeito estufa é apontada como uma 
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das principais contribuições dos biocombustíveis que justificariam sua utilização em maior 

escala. 71 Usando a seu favor esse potencial benefício ambiental, algumas organizações 

passaram a defender o emprego de biocombustíveis, em substituição ao petróleo, como uma 

das formas para se tratar com questões ambientais.  

Até 2000, esse tipo de argumento era relativamente tímido. Os entrevistados ligados 

ao setor sucroalcooleiro consultados na pesquisa de campo, por exemplo, citaram que 

potenciais benefícios ambientais eram conhecidos anteriormente (e.g., menor emissões de 

dióxido de carbono e de óxido de enxofre), mas que eram levados em consideração em uma 

pequena proporção. A partir de 2000, houve um processo de mudança, na qual uma atenção 

maior era conferida aos aspectos ambientais que poderiam ser relacionados aos 

biocombustíveis. 72 Juntamente com a possibilidade de gerar benefícios ambientais, segundo 

os entrevistados, também havia o interesse de prospectar possíveis oportunidades de negócios 

ligados aos biocombustíveis. 

Foi possível constatar, no decorrer da investigação, que a legitimidade dos 

biocombustíveis estava baseada não apenas a questões ambientais ou econômicas, mas que 

levava em conta uma distinção entre países tidos como mais desenvolvidos e menos 

desenvolvidos. Mais especificamente, os principais problemas ambientais a serem sanados, 

por exemplo, eram relacionados a questões como a falta de crescimento econômico, pobreza e 

em distorções de mercado 73 em países tidos como menos desenvolvidos. 

The challenge is to develop a sustainable global economy: an economy that the 
planet is capable of supporting indefinitely. Although we may be approaching 
ecological recovery in the developed world, the planet as a whole remains on an 
unsustainable course. […] The roots of the problem – explosive population growth 
and rapid economic development in the emerging economies – are political and 
social issues that exceed the mandate and the capabilities of any corporation. At the 
same time, corporations are the only organizations with the resources, the 

                                                 
71 Segundo todos os entrevistados no decorrer da pesquisa de campo, este é um dos elementos que não poderia 
deixar de ser considerados ao se considerar os motivos pelo qual tem havido uma crescente atenção aos 
biocombustíveis em anos recentes.  Em grande parte, os documentos coletados junto a organizações ligadas a 
governos ou a organizações internacionais corroboram com a pertinência de se considerar tal dimensão (e.g., 
EPE, 2007 e 2008; EEA, 2008; IADB, 2009, IIED, 2007; FAO, 2008). Entretanto, como ressalva o pesquisador 
na área de planejamento energético, além de documentos e pesquisas publicadas por movimentos sociais e 
organizações não governamentais (e.g., Amigos da Terra, 2007 e 2008; Biofuelwatch, 2008; Carbon Trade 
Watch, 2008), ainda é prematuro afirmar que a maior produção e uso de biocombustíveis irá reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa, além se alertarem que pode haver efeitos colaterais com um maior emprego de 
biocombustíveis. 
72 Dos 78 documentos coletados durante a pesquisa de campo, 13 foram publicados até o ano de 2006, enquanto 
65 foram publicados a partir de 2007. O maior número de publicações produzidas após o ano de 2006, de certo 
modo, está vinculado, segundo alguns dos entrevistados, com o crescente interesse que os biocombustíveis 
passaram a despertar, passando a despertar o interesse de diversos tipos de atores no decorrer da década de 2000. 
73 As distorções de mercado, de forma geral, são atribuídas como falhas de governos e de instituições de países 
tidos como menos desenvolvidos (ver BHAGWATI, 2004; BLED, 2009; CLAPP e DAUVERGNE, 2005). 
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technology, the global reach, and, ultimately, the motivation to achieve 
sustainability. (HART, 1997, p. 67) 

Dessa forma, países como Brasil, China, Índia e Rússia, que têm sido destacados por 

alguns especialistas como sendo grandes “economias emergentes” (ver KHANNA e PALEPU, 

2006; VAN AGTMAEL, 2007), também são apontados como países “problemáticos” em 

termos ambientais por causa do seu rápido crescimento. 74 Para muitos analistas de países do 

Norte global, as “fracas” instituições públicas desses países fazem com que seja desordenada 

e ineficiente a exploração de recursos naturais, não sendo elas “sustentáveis”. Isso estaria 

impulsionando a degradação ambiental e o consumo desenfreado (LASH e WELLINGTON, 

2007). 

Em linha com esse tipo de argumento, países tidos como mais desenvolvidos não 

costumam se incluir na problemática ambiental internacional da mesma maneira como 

aqueles tidos como menos desenvolvidos. De fato, não é raro que países tidos como mais 

desenvolvidos se apontem como sendo detentoras de padrões de consumo mais “limpos” e 

“sustentáveis” – a despeito da sua histórica contribuição para exaurir diversos tipos de 

recursos naturais e de devastação de outros tantos biomas naturais. Ademais, países do Norte 

global pleiteiam tomar para si uma posição de liderança no desenvolvimento dos 

biocombustíveis baseados, por exemplo, na argumentação de “proteger a biodiversidade e 

ajudar países do Sul a prevenir o desflorestamento” (MATHEWS, 2007, p. 3551). 

Apesar da importância da dimensão de poder existente no estabelecimento de 

legislação e regulamentação ambiental no nível internacional, os praticantes que trabalham 

junto ao setor sucroalcooleiro consultados na pesquisa afirmaram que a ênfase em aspectos 

econômicos deverá ser o modo mais efetivo de legitimação dos biocombustíveis. Em 

consonância com parte da literatura dominante de estratégia, a principal via para 

biocombustíveis para eles se constitui pela criação de novos mercados mais “verdes”, ou seja, 

que conjuguem aspectos econômicos e ambientais. 

A ambientalização das atividades de algumas organizações vem ocorrendo por meio 

dos biocombustíveis, que têm sido incorporados como parte da estratégia no nível 

organizacional de algumas empresas. O exemplo utilizado pelo empresário do setor 

sucroalcooleiro é a BP, 75 que, em folheto publicado no ano de 2006, tornou pública a sua 

                                                 
74 Igualmente importante, porém poucas vezes ressaltadas, é que a crescente demanda por energia nessas 
economias emergentes também envolve um aumento nas disputas por acessos, usos e controle de fontes 
energéticas (HAGE, 2008; TORRES FILHO, 2004). 
75 O empresário fez questão de deixar claro que a BP foi a primeira empresa do setor petrolífero a investir em 
produção de etanol no Brasil durante a entrevista. 
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estratégia de desenvolver uma nova área de negócios baseado em energias renováveis, com 

particular atenção aos biocombustíveis. Nesse folheto, essa corporação anuncia que: 

BP’s commitment is part of its strategy of identifying low carbon and renewable 
fuels for the future. It follows the company’s creation in November 2005 of BP 
Alternative Energy, a dedicated alternative energy business (active in solar, wind, 
hydrogen and combined-cycle-gas-turbine (CCGT) power generation), the recent 
formation of a new Biofuels Business and plans to invest $500 million over the next 
decade in a new Energy Bioscience Institute to fund longer term research in biofuels 
and provide a technology pipeline for the new biofuels business. 

No Brasil, é possível constatar que a incorporação de biocombustíveis na estratégia de 

algumas empresas vem resultando em um crescente grau de internacionalização do capital no 

setor sucroalcooleiro do país (ver também BIAGI FILHO, 2009; SCARAMUZZO, 2009). 

Isso indica um aumento da presença estrangeira em um setor que era praticamente todo 

controlado por empresários brasileiros até o final da década de 1990 (GUEDES e GIANOTTI, 

2009). Como mostra a Tabela 2, houve uma grande elevação, a partir de 1999, de 

investimento estrangeiro direto (IED) no setor sucroalcooleiro brasileiro, alcançando um valor 

superior a US$ 7 bilhões em IED entre os anos de 1999 e 2007. 

 

Ano Investimento (em US$) Descrição 
1999  25.000.000,00  Refino e moagem de açúcar 
1999  500.000.000,00  Usinas de açúcar 
2000 10.000.000,00  Refino e moagem de açúcar 
2000 3.637.485.000,00 Usinas de açúcar 
2001 85.550.520,00  Usinas de açúcar 
2002 4.000.000,00  Produção de álcool 
2003 4.427.972,00  Produção de álcool 
2005 7.063.779,37  Produção de álcool 
2005 57.121.712,52  Usinas de açúcar 
2006 38.500.000,00  Refino e moagem de açúcar 
2006 257.883.203,40  Produção de álcool 
2006 233.880.941,23  Usinas de açúcar 
2007 1.487.847.294,50  Produção de álcool 
2007 841.741.135,62  Fabricação de açúcar bruto 

Tabela 2 – Fluxo de IED no setor sucroalcooleiro brasileiro, 1999 a 2007 

Fonte: Banco Central (apud GUEDES e GIANOTTI, 2009, p. 57) 

 

A partir do final da década de 1990, o IED passou a crescer no setor sucroalcooleiro 

no Brasil, sendo inicialmente mais direcionado ao açúcar. O panorama passou a se modificar 

em 2002, quando se iniciou um fluxo de IED direcionado à produção de etanol. Contudo, foi 
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apenas entre os anos de 2007 e meados de 2009 que o volume se tornou maior no Brasil, 

atraindo pouco mais de três bilhões de dólares de IED direcionados especificamente ao etanol 

(SIAMIG, 2009). 

Como reflexo desse processo, a quantidade de cana-de-açúcar processada por 

empresas estrangeiras, que não passava de um por cento do total no início da década de 2000 

no Brasil, passou a representar um patamar em torno de 12% em 2008, sendo que esse valor 

sobe para 23% se forem consideradas as empresas nas quais a composição do capital 

estrangeiro é minoritário (SIAMIG, 2009). O Brasil vem tendo um ingresso crescente de 

grandes corporações transnacionais (ver Anexo 4), passando a contar com investimentos de 

empresas da Espanha, EUA, Japão, Reino Unido, dentre outros. A assimetria de poder 

econômico e a disposição de grandes corporações em investir nesse setor estratégico fazem 

com que alguns analistas de mercado indiquem que a presença de corporações transnacionais 

será ainda maior nas próximas décadas (ver também UNCTAD, 2009).  

Concomitantemente ao processo de entrada de capital estrangeiro, também há um 

aumento na concentração do controle em setores produtivos ligados ao etanol, limitando a 

quantidade de organizações influentes nesse setor (BACHRAM, 2004; SHIKIDA e BACHA, 

1998). No caso brasileiro, a verticalização e concentração na cadeia produtiva sucroalcooleira, 

nas mãos de produtores, têm raízes históricas, contando principalmente com a participação de 

grupos empresarias do Brasil, mas que vem incorporando a presença de grandes corporações 

transnacionais. 

Dívidas contraídas pelo empresariado do setor sucroalcooleiro no Brasil em anos 

recentes podem acelerar ainda mais a expansão de corporações estrangeiras no país. O setor 

vem se fragilizando financeiramente, na qual dívidas totalizaram em torno de R$ 28 bilhões 

na safra 2007/08, sendo que essa dívida cresceu para um patamar próximo de R$ 42 bilhões 

na safra 2008/09 diluída nas cerca de 160 grupos econômicos presentes no setor 

(SCARAMUZZO, 2009). Fusões, aquisições e joint ventures compõem as principais 

estratégias nesse setor no Brasil dos últimos anos (ver SCARAMUZZO et al., 2010), criando 

um contexto favorável a entrada de IED. Por conseguinte, uma concentração ainda maior na 

produção é tida como uma “tendência praticamente inevitável” para alguns analistas (ver 

também SCAMUZZO, 2009). 76 

                                                 
76 Segundo a opinião expressa por um dos entrevistados, empresário do setor sucroalcooleiro, os pequenos 
produtores tenderão a não sobreviver no mercado. Há uma consciência no setor, segundo o entrevistado, de que 
o caminho será, para os pequenos produtores, a associação de pequenas e médias empresas em cooperativas ou a 
venda do empreendimento a terceiros. Implicações de um maior controle de corporações estrangeiras parecem 
ser secundarias para o entrevistado. 
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Apesar de o aspecto econômico ser relevante, as assimetrias de poder existente entre 

países do Norte e do Sul global também parecem ser importantes no caso dos biocombustíveis. 

Não é apenas aquilo que é tido como positivo, benéfico, ético ou necessário que parece 

sustentar a legitimação dos biocombustíveis no plano internacional. A desatenção a como há 

uma ocupação de espaços geográficos com a legitimação dos biocombustíveis, em que a 

ambientalização é parte desse contexto, negligencia dimensões como a de geopolítica, 

principalmente por despolitizar em demasia a dimensão de econômica. Aspectos geopolíticos, 

por exemplo,  raramente são tratados na literatura de estratégia, corroborando com o enfoque 

em questões como IED, sem haja insumos para analisar implicações de poder relacionadas a 

fenômenos como a da legitimação dos biocombustíveis.  

Sob argumentos como a de que “são as sociedades industrializadas ocidentais que 

estão liderando o caminho por criarem, projetarem e governarem instituições ambientais 

globais e por ‘determinar’ transformações ambientalmente induzidas em todos os tipos de 

práticas sociais e instituições” (MOL, 2002, p. 110) 77, subjaz a idéia de que o histórico 

quadro de assimetrias geopolíticas entre países do Norte global não deveria ser uma dimensão 

problemática como forma de manutenção de assimetrias no âmbito de relações entre o Norte e 

o Sul global. Nesses termos, países do Sul global são direcionados a assumir uma posição 

colaborativa (e por vezes submissa), reconhecendo que os biocombustíveis, por exemplo, 

deveriam ser considerados como benéficos por se tratarem de uma “oportunidade” para o 

desenvolvimento econômico. 

Production of both ethanol and biodiesel on the scale required can be accommodated 
in the South. The land is available, as is the rainfall, particularly in the tropical 
countries, and much of the cultivation of biofuel crops can be conducted on a 
sustainable basis, for example, by recycling wastes from bioreactors back to the 
fields. But the countries of the South, in Africa, Latin America and South and 
Southeast Asia, need assurances and assistance in mounting such a huge effort. 
The assurances would be focused on securing access to the markets of the North, 
while the assistance would be in the form of FDI [foreign direct investments] to 
build the needed biorefineries without necessarily maintaining total ownership of 
these facilities. With suitable guarantees and assistance, the South can provide 
the biofuels that the North needs. This is the globally rational solution. 
(MATHEWS, 2008, p. 124) (Grifo nosso) 

Dessa forma, interesses geopolíticos de acesso e controle de recursos e a espaços 

geográficos em outros países tornam-se menos aparentes sob esse tipo de ênfase, 

                                                 
77 Afirmação feita por esse acadêmico que é vinculado a corrente teórica conhecida como “modernização 
ecológica”, que contem diversas similares com o que tem sido defendido por muitos think tanks liberais de 
mercado como, por exemplo, Amory Lovins (ver LOVINS et al., 1999), principalmente pela premissa de que 
crescimento econômico, meio ambiente e desenvolvimento industrial não são necessariamente contraditórios. Na 
esfera ontológica, históricas desigualdades políticas e de poder no âmbito das relações internacionais e 
geopolíticas são negligenciadas e ‘invisíveis’ por esse tipo de abordagem. 
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principalmente por enfatizar aspectos econômicos sob um enfoque mais restrito de 

legitimidade. A ocupação de espaços geográficos em outros países, propícios para fins de 

produção de biocombustíveis, é considerada uma estratégia que se justifica por impulsionar 

maior consumo, investimentos, comércio e assistência social e ambiental aos países a que o 

IED é direcionado tem contornos similares aos que sustentam perspectivas neoliberais. Em 

consonância com esse tipo de discurso, a ocupação e uso de territórios para fins de produção 

de biocombustíveis em países do Sul global não é problemático desde a literatura de estratégia, 

apesar de ter implicações práticas relevantes em países tidos como menos desenvolvidos . 

The Tanzanian government has granted the British firm the use of 9,000 hectares 
(22,230 acres) of sparsely populated farmland, or enough land to cover about 12,000 
soccer fields, for a period of 99 years—free of charge. In return, the company will 
invest about $20 million (€13 million) to build roads and schools, bringing a 
modicum of prosperity to the region. Sun Biofuels is not alone. In fact, half a dozen 
other companies from the Netherlands, the United States, Sweden, Japan, Canada 
and Germany have already sent their scouts to Tanzania. Prokon, a German 
company known primarily for its wind turbines, has already begun growing jatropha 
curcas on a large scale. It expects to have 200,000 hectares (494,000 acres)—an area 
about the size of Luxembourg—under cultivation throughout Tanzania soon. […] In 
Ghana, the Norwegian firm Biofuel Africa has secured farming rights for 38,000 
hectares (93,860 acres), and Sun Biofuels is also doing business in Ethiopia and 
Mozambique. (KNAUP, 2008) 

A ambientalização vem se constituindo como um dos elementos a construir um 

contexto mais propício para a legitimação da expansão de investimentos em biocombustíveis 

internacionalmente, na qual preceitos neoliberais parecem corroborar para que aspectos 

econômicos sejam privilegiados como sendo os mais relevantes. A forma como a literatura de 

estratégia trata questões ambientais pouco auxilia a analisar desdobramentos que não se 

confinam a uma dimensão econômica mais restritiva. Dessa forma, apesar da inegável 

importância de aspectos econômicos, análises que se limitam a ver estratégia apenas sob um 

enfoque econômico podem limitar demasiadamente a compreensão de elementos relevantes 

no nível internacional. 

 

4.3 Aspectos econômicos do etanol sob uma perspectiva geopolítica 

O crescimento de IED especificamente direcionado aos biocombustíveis não implica 

que há apenas o interesse econômico por parte de organizações vinculadas ao setor privado. 

No decorrer da pesquisa, passou a ficar mais evidente que governos, organizações públicas e 

grandes organizações internacionais também vêm participando ativamente nessa área. 

Diferentes países têm desenvolvido programas direcionados aos biocombustíveis, na qual o 

etanol é um dos combustíveis que vêm recebendo destaque no nível internacional. 
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Em entrevistas realizadas junto a funcionários da EPEB, particularmente no 

departamento que trata de atividades internacionais da organização, os praticantes relataram a 

mudança de importância do etanol em um curto prazo de tempo. Segundo um dos gerentes 

entrevistados, até o final da década de 1990, o etanol era uma opção energética utilizada por 

poucos países, tendo uma importância relativamente pequena no nível internacional. A Figura 

9 reproduz um dos mapas utilizados por um dos gerentes da EPEB entrevistados em palestras 

e eventos, na qual mostra a quantidade de programas direcionados ao uso de etanol como 

combustível no mundo. 

 

 
Figura 9 – Programas direcionadas ao emprego de etanol, 1998 

Fonte: Coleta de campo 78 

 

Como conseqüência do pouco interesse em incentivar o uso de etanol, ilustrado pela 

Figura 9, segundo o entrevistado, a representatividade desse tipo de biocombustível era baixo 

no nível internacional, o que, por conseguinte, acabava tendo um baixo valor em termos 

econômicos. O aumento no interesse pelo etanol como recurso energético por parte de 

governos, em regiões que anteriormente não tinham programas especificamente direcionados 

para o inventivo ao uso de etanol, passou a modificar o quadro de importância desse 

biocombustível internacionalmente. 
                                                 
78 Mapa extraído de uma apresentação do funcionário da EPEB entrevistado, realizada em 2008, em que o 
mesmo apresentava diretrizes que norteavam a comercialização de biocombustíveis dessa organização à época. 
Não foi possível identificar quem foi o(a) autor(a) original desse mapa, nem sua fonte. 
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A Figura 10, igualmente utilizada pelo entrevistado, busca ilustrar o aumento da 

dispersão geográfica, baseado em dados de 2007, de programas que visam incentivar o uso de 

etanol. Em particular, o entrevistado ressaltou que um dos pontos que lhe interessava era 

apontar a notável diferença, ao se comparar a Figura 9 com a Figura 10, do quadro de 

incentivo ao uso de biocombustíveis entre o ano de 1998 e 2007.  

 

 
Figura 10 – Programas direcionadas ao emprego de etanol, 2007 

Fonte: Coleta de campo 79 

 

Após ressaltar esse aumento de programas de incentivo ao uso de etanol em diferentes 

países do mundo, o próximo ponto exposto pelo praticante da EPEB foi o de afirmar que um 

“mercado internacional” inexistia, ou seja, de que não havia um destino comercial para o 

etanol fora do Brasil. Em entrevistas com os praticantes ligados ao setor sucroalcooleiro, 

similar constatação fora feita, na qual reconheciam que, até então, o principal mercado para o 

etanol era no Brasil, e não no exterior. Por essa razão, apesar de aumentar a quantidade de 

países propensos à legitimação do uso de etanol como combustível, a representatividade 

econômica não aumentava na mesma proporção. Sob uma perspectiva geopolítica, a 

legitimação do uso do etanol internacionalmente não se restringe a um aumento da relevância 

                                                 
79  Um mapa produzido pela International Fuel Quality Center, e utilizado por outro gerente da EPEB, em 
apresentações públicas realizadas em Cuiabá, Lisboa e Rio de Janeiro, entre os anos de 2007 e 2008, mostram 
um quadro de menos intenso de dispersão geográfica de programas de incentivo ao uso de etanol 
internacionalmente. Todavia, é inegável que a quantidade de países implementando ou planejando adotar 
programas de incentivo ao uso de etanol cresceu em relação ao quadro existente durante a década de 1990. 
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de aspectos econômicos, como também mudanças nas relações de poder relacionados a como, 

aonde e em que proporção explorar biocombustíveis no mundo. 

Do ponto de vista analítico da literatura de estratégia, dificuldade em estabelecer um 

maior volume de comércio poderia ser associada a falhas na elaboração de estratégias no nível 

organizacional, assim como na limitada capacidade de criar condições de competir 

economicamente no mercado. A ambientalização da estratégia por meio do etanol, nesses 

termos, poderia ser vinculada a uma menor capacidade de gerar valor, o que explicaria o 

baixo desempenho em termos econômicos. 

O framework de análise utilizado é limitado para compreender alguns elementos de 

estratégia no nível internacional. Isso porque, dado a “politização” existente nesse nível, a 

despolitização da literatura, assim como a ênfase em elementos estritamente econômicos, 

limitam a capacidade de analisar estratégia nesse nível de análise. Apensar da ligação com 

legitimidade auxiliar a analisar alguns aspectos de relações de poder, ela ainda é tímida para 

compreender estratégia no âmbito relacionado a política.  

Um dos motivos apontados pelos entrevistados para que um maior fluxo comercial 

não se estabelecesse, e que ajudam a compreender alguns elementos de estratégia no nível 

internacional pouco trados na literatura de gestão estratégica, era a persistência de barreiras 

comerciais na área de biocombustíveis. A avaliação dos praticantes é que, sem tais barreiras, o 

etanol produzido no Brasil é economicamente o mais eficiente, na qual a dificuldade de 

comercialização com outros países pode ser associada mais a problemas ditos “políticos”. 

Muitas dessas barreiras seriam eminentemente de cunho protecionista, segundo o pesquisador 

da área de planejamento energético, visando manter restrições a um maior fluxo comercial de 

biocombustíveis. No caso dos países do Norte global, a defesa do setor agrário e 

agroindustrial tem sido usada como uma das justificativas para a taxação de produtos 

importados (ver MDIC, 2009). 

Nevertheless, biofuels face tariffs and non-tariff measures. This can offset lower 
production costs in producing countries, represent significant barriers to 
international trade, and have negative repercussions on investments in the sector. A 
more liberal trade regime would greatly contribute to the achievement of the 
economic, energy, environmental and social goals that countries are pursuing. (FAO, 
2007, p. 53) 

Contudo, não é correto afirmar que não há um mercado internacional. Dados 

secundários apontam o volume de etanol comercializado internacionalmente saltou de 1.5 

bilhão de litros em 1997 para 7.1 bilhões em 2007 (FARINELLI et al., 2009). Apesar de esses 

números ainda serem relativamente pequenos em comparação ao volume que já poderia ser 
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comercializado internacionalmente, caso as barreiras tarifarias e não tarifarias fossem 

removidas, é possível constatar que vem havendo um maior fluxo comercial de etanol no 

nível internacional. 

Mesmo com a existência de diversas barreiras comerciais, há uma constatação, entre 

os praticantes, de que a produção de biocombustíveis em nível nacional não será capaz de 

suprir a demanda gerada por programas de incentivo a um maior consumo de etanol em outros 

países. Os EUA, por exemplo, aprovaram uma lei (a US Energy Independence and Security 

Act), em 2007, que estipulou metas de produção e de mistura de etanol na gasolina. Nessa lei, 

está previsto um crescimento estipulado em mais de 36 bilhões de galões (aprox. 136 bilhões 

de litros) a serem utilizados no ano de 2022. Na União Européia, em 2008, de forma similar, 

foi estabelecida uma meta mandatória (a European Union Renewable Energy Directive), aos 

países pertencentes ao bloco, de utilização de pelo menos 10% de combustíveis renováveis na 

área de transporte em 2020 (ver outros detalhes no Anexo 3). Em ambos os casos, a demanda 

gerada por esses programas de políticas públicas tem poucas chances de serem supridas 

apenas com a produção local de biocombustíveis. 

Apesar do anúncio desses programas de incentivo ao uso de biocombustíveis, as 

estratégias na pratica não são claras, uma vez que nem todos os propósitos são expressos de 

forma clara. A análise de estratégia no nível internacional, ao levar em conta elementos 

ligados a políticas públicas e governo, torna-se menos acurado para lidar com a complexidade 

das relações nesse nível de análise no framework proposto. 

Em consonância com os maiores incentivos governamentais, grande parte das 

projeções indica um crescimento na produção de etanol em diversos países (BNDES e CGEE, 

2008; EIA, 2009; EPE, 2008; FAO, 2007; WALTER et al., 2008). Apesar de não haver 

consenso de como irá se configurar o quadro futuro de comércio internacional de etanol, 

grande parte das análises apontam, como ilustrado na Figura 11, que esse comércio vai 

permanecer a patamares praticamente constantes, apesar do crescimento na produção. Isso 

mostra que a tendência esperada pelos praticantes é a de que o volume do comércio 

internacional do etanol, de forma geral, poderá permanecer diminuto, o que contrasta, por 

outro lado, com o discurso em prol da liberalização e integração de mercados defendidos por 

perspectivas neoliberais de mercado. 

.O próprio aumento de exportações no Brasil, mesmo sofrendo com lemitações 

causadas pela vigência de barreiras comerciais, pode ser um indício de que há uma 

impossibilidade de produção de biocombustíveis em quantidades que atendam a suas 

demandas em países do Norte global.  O total de exportações de etanol no Brasil, que chegou 
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a 0.3 bilhão de litros em 2001 (EPE, 2008), como ilustra a Figura 12, alcançou um patamar de 

pouco mais de cinco bilhões de litros em 2008. No ano seguinte, em 2009, a exportação caiu 

para pouco mais de três bilhões de litros (MAPA, 2009a; MDIC, 2009). Segundo dados 

publicados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os principais 

importadores do etanol brasileiro foram os EUA, que direta ou indiretamente importaram 

pouco mais de um bilhão de litros 80 em 2009, seguido de países da União Européia, que 

importaram cerca de 876 milhões de litros (MDIC, 2009).  

 

 
Figura 11 – Produção global de etanol, comércio e preços (com projeções para 2017) 

Fonte: FAO (2008, p. 47) 

 

A maior relevância do etanol e o crescimento da sua importância econômica criam um 

contexto favorável para a realização de IED direcionados para a produção de biocombustíveis 

como estratégia, particularmente por parte de diversas empresas no setor privado de países do 

Norte global. Isso porque, por um lado, existe a necessidade de aumentar o emprego de 

biocombustíveis para atender as suas próprias regulamentações ambientais e de acordos 

internacionais firmados por países do Norte global. Por outro lado, desde uma perspectiva 

geopolítica, é possível ressaltar que a criação de garantias ao acesso e controle dos 

                                                 
80 Foram 272 milhões de litros importados de etanol diretamente em 2009. A essa quantidade de etanol 
importada diretamente pelos EUA, empresas brasileiras também exportam 777 milhões de litros de etanol 
hidratado para países da América Central e do Caribe, que, posteriormente, foram desidratado e transformado em 
álcool anidro, para serem re-exportado para os EUA, evitando assim da alíquota de importação (MDIC, 2009). 
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biocombustíveis produzidos por países do Sul global também é um elemento relevante nesse 

contexto. 

 

 
Figura 12 – Exportações brasileiras de álcool por ano, 1989-2008 

Fonte: MAPA (2009a, p. 22) 

 

De acordo com funcionários da EPEB consultados, com o aumento da importância 

política do etanol, tem-se reconhecido que a relevância dos biocombustíveis não se limitam a 

um questões de cunho econômico. Parte da problemática passa a ser a possibilidade do 

aumento do poder de países localizados “nos trópicos”, a ponto de ser “amplamente 

reconhecida a emergência do Brasil como uma superpotência dos biocombustíveis” 

(MATHEWS, 2008, p. 105). Isso porque, segundo argumenta o praticante da EPEB, os países 

localizados em certas latitudes são mais propícios a produzir biocombustíveis, tais como o 

etanol, com base nas tecnologias atuais, como ilustra a Figura 13. Assegurar o controle de 

espaços geográficos nessas regiões pode se tornar, segundo os praticantes da EPEB, um 

elemento importante para influenciar na forma em que biocombustíveis podem se desenvolver 

no futuro. 
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Figura 13 – Regiões mais propícias à produção de biocombustíveis 

Fonte: Coletada em campo 81 

 

Em consonância com necessidade de garantir legitimidade ao acesso a territórios 

propícios a produção de biocombustíveis, organizações e instituição do Norte global passaram 

a disseminar a noção de que os investimentos direcionados ao desenvolvimento econômico e 

na redução da pobreza eram precisos (e.g., MATHEWS, 2007). A quantidade de IED de 

países tidos como mais desenvolvidos em países considerados menos desenvolvidos cresceu 

nos últimos anos e coincidem com essa demanda em termos geopolíticos (DAUVERGNE e 

NEVILLE, 2009). O risco e o temor da reedição da emergência de novos atores com grande 

poder no nível internacional, com base no controle de recursos energéticos ligados aos 

biocombustíveis, como ocorreu com a formação da OPEP na década de 1960, já vem sendo 

expresso por alguns analistas e think tanks de países tidos como mais desenvolvidos (e.g., 

LOVINS et al., 2005). 

A contextualização da incorporação dos biocombustíveis na estratégia em 

organizações, ao se baseada em uma perspectiva despolitizada de legitimidade, pode acabar 

enfatizando apenas a geração de resultados econômicos e ambientais positivos, adequados e 

benéficos em demasia no que se refere aos biocombustíveis, deixando de lado controvérsias 

em questões relacionados a geopolítica. Por exemplo, a construção da noção de que é 

“inevitável” a assistência do Norte global para desenvolver economicamente, com sucesso, os 

                                                 
81 Figura utilizada por um gerente da EPEB em apresentações realizadas em Cuiabá, Lisboa e Rio de Janeiro, nos 
anos de 2007 e 2008. Ilustrações similares também podem ser encontradas em apresentações de representantes 
de outras organizações nacionais, tais como a ÚNICA, usualmente para argumentar que países como o Brasil 
deveriam ser considerados como espaços geográficos relevantes no que se refere a produção de biocombustíveis. 
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biocombustíveis no Sul global, pode negligenciar aspectos controversos como a ocupação de 

espaços geográficos em outros países. 

No nível nacional brasileiro, o desenvolvimento do Programa Nacional do Álcool e de 

políticas direcionadas ao etanol, durante as décadas de 1970 e 1980, contaram com forte 

atuação do governo e uma participação mais tímida de empresas privadas, principalmente de 

grandes corporações transnacionais. O processo de criação e desenvolvimento de aspectos 

econômicos do etanol, apesar de ter ocorrido em outro contexto histórico, exemplifica um 

caso em que a dita “inevitável” necessidade de assistência do Norte global não 

necessariamente corresponde com a prática. 

A literatura de estratégia, ao enfatizar temas ligados a competitividade, criação de 

novos produtos e mercados, tendem a deixam de lado elementos mais controversos (e.g., 

relações de poder no nível internacional), apresentando similaridades com o tipo de 

ambientalização baseado em preceitos neoliberais. Pelas prerrogativas neoliberais, a entrada 

de grandes corporações transnacionais em setores produtivos ligados aos biocombustíveis, 

seja no Norte ou Sul, deve ser encarada como um sinal positivo para a economia, para a 

sociedade e ao meio ambiente, na medida em que apresentarem desempenho econômico 

“satisfatório”. 

Todavia, ao tornar mais clara que, além de questões econômicas, há questões 

geopolíticas que podem ser vinculadas a estratégias na área de biocombustíveis, uma 

problematização condizente pode ser importante para analisar e compreender como e de que 

forma a de incorporação de biocombustíveis ocorre. No caso desta tese, a contextualização do 

processo de incorporação do etanol no nível organizacional na EPEB, levar em conta não 

apenas aspectos econômicos, como também questões ligadas a geopolítica, tanto no nível 

internacional quanto nacional, será considerada para fins de análise.  

 

4.4 Considerações finais 

O presente capítulo procurou contextualizar os biocombustíveis no nível internacional. 

No decorrer do capítulo, foram apresentados dados que apontam que o quadro de crescimento 

da demanda por energia vem propiciando um contexto favorável para a legitimação do 

emprego de recursos energéticos alternativos ao petróleo. O uso de biocombustíveis, que vem 

tendo uma maior atenção no decorrer da década de 2000, passou a contar com o incentivo em 

países que anteriormente não projetavam ou planejavam utilizar esse tipo de combustível. 
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Entretanto, cabe a ressalva de que, em comparação ao petróleo, os biocombustíveis têm uma 

representatividade tímida no quadro contemporâneo. 

A contextualização da legitimação dos biocombustíveis é limitada, contudo, se for 

levado em consideração apenas o lado da necessidade de suprimento de energia no nível 

internacional. Questões relacionadas ao meio ambiente, tais como limitações nas emissões de 

gases de efeito estufa, também corroboraram para que biocombustíveis passassem a ter 

espaços que anteriormente não tinham. Como parte de pressões em prol de uma maior 

ambientalização, a necessidade de lidar com questões ambientais forneceu a construção de 

justificativas que corroboraram para que os biocombustíveis passassem a ser considerado 

como uma alternativa condizente. Em consonância com a maior ênfase atribuída aos 

biocombustíveis, uma maior atenção tem sido conferida a aspectos econômicos nessa área, 

mesmo apesar da ainda limitada participação desse tipo de combustível na matriz energética, 

tanto no Norte quanto no Sul global. 

A ênfase na dimensão econômica suscita que a legitimação dos biocombustíveis no 

nível internacional dependeria exclusivamente de desempenho, particularmente em termos 

econômicos. Contudo, há elementos práticos que colocam em xeque uma ênfase demasiada na 

dimensão econômica. O caso do etanol brasileiro que, apesar de ser considerado como tendo 

um dos melhores desempenhos energético e competitivo, ainda é restringido em termos 

econômicos, particularmente em relação ao volume de comercialização internacional, pela 

existência de barreiras comerciais. E mesmo em face de barreiras impostas pelos principais 

países consumidores, tais como Japão, EUA e países da União Européia à importação de 

etanol, o Brasil tem sido o maior exportador mundial de etanol. 

Neste primeiro momento, a relevância da EPEB parece diminuta. De fato, nenhuma 

organização ou empresa, individualmente, parece ter a capacidade de exercer poder, de tal 

maneira, que mereça ser destacado no nível internacional. Nesse nível de análise, a 

importância de governos e de questões relacionadas a acordos e regulamentações intra-

Estados parecem ser mais relevantes, o que limita a capacidade de analisar estratégia tendo 

como referencia a literatura dominante em estratégia.  

Sob uma perspectiva geopolítica, aspectos econômicos dos biocombustíveis também 

podem ser relacionados a questões como a ocupação de espaços geográficos, na qual a 

capacidade de assegurar o controle a recursos ligados aos biocombustíveis é um elemento que 

influencia o âmbito da estratégia. A busca pelo acesso e controle de locais mais propícios a 

produção de biocombustíveis, na qual países localizados no Sul global são considerados os 
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mais promissores para fins de produção em larga escala, contextualizam parte das questões 

que envolvem poder e espaços geográficos no nível internacional.  

O framework de análise utilizado é limitado para compreender alguns elementos de 

estratégia no nível internacional. Entretanto, esse nível de análise pode ser útil para analisar a 

incorporação de biocombustíveis na estratégia formal no nível organizacional, uma vez que 

acontecimentos no nível internacional fazem parte do contexto de sua apropriação no âmbito 

da estratégia. No caso do etanol no Brasil, os crescentes IED provenientes de grandes 

corporações do Norte global mostram que há mudanças em como esse tipo de biocombustível 

vem sendo considerado, assim como ajuda a ilustrar que estratégias podem estar se 

direcionando a tornar biocombustíveis mais relevantes como recurso energético na prática. A 

perspectiva geopolítica ajuda a explicar a intensificação da atenção a questões econômicas, 

assim como indica que relações de poder, no que tange os biocombustíveis, podem ter 

implicações em termos de ocupação de espaços geográficos, particularmente em países do Sul 

global como o Brasil. 
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5 AMBIENTALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA NO CONTEXTO DA EPEB 

 

Neste capítulo, o foco principal de análise passará a ser o do nível interno da EPEB. 

Utilizando alguma das reflexões realizadas no capítulo anterior, as análises se pautam para, 

em primeiro lugar, apresentar dados coletados em campo em relação ao processo de 

incorporação no etanol na estratégia formal da EPEB. Em segundo lugar, o capítulo busca 

mostrar ligações entre o nível organizacional com o nível internacional, na qual se analisa a 

relação entre níveis de análise. 

Diferentemente do que ocorrera no capítulo anterior, em que a participação de 

qualquer organização parece não ter muito destaque no nível internacional, este capítulo tenta 

ilustrar que há implicações relevantes que a estratégia da EPEB desempenha nos 

biocombustíveis, tanto em termos econômicos quanto geopolíticos. Para realizar as análises, 

entretanto, houve a limitação de acesso a certos dados da organização, particularmente em 

termos de relações de poder que pautam as disputas por recursos no nível interno. Outra 

limitação foi a de acesso a detalhes de como o processo de elaboração de estratégias ocorreu, 

uma vez que os praticantes entrevistados não expressaram tudo o que sabiam e controlavam o 

acesso a dados ao pesquisador. 

Diante dessas limitações, no decorrer da pesquisa de campo, a dimensão temporal de 

análise foi fixada entre os anos de 2000 a 2009 no nível interno da organização. Um dos 

motivos foi o acesso a planos estratégicos formais da organização, que permitiram analisar 

mudanças no decorrer desse período. Outro motivo foi a própria experiência dos praticantes 

consultados, uma vez que muitos não trabalhavam na organização antes do ano de 2000. Um 

terceiro motivo é o próprio objeto de pesquisa, pois o mesmo, no decorrer da pesquisa de 

campo, pode ser trabalhado com base nessa amplitude de tempo, apesar das limitações 

supracitadas. Contudo, questões anteriores a esse período foram consideradas, principalmente 

pode meio de dados secundários, na medida em que auxiliassem a contextualização e 

compreensão do fenômeno. 

O objetivo do capítulo será o de analisar a pertinência ou não de se utilizar o conceito 

de ambientalização para compreender o processo na estratégia formal da EPEB. Para analisar 

o nível organizacional, o capítulo foi dividido em três subseções. Na primeira subseção, o 

capítulo busca contextualizar como e de que forma ambientalização passou a ser relevante na 

EPEB, na qual a preocupação com questões ambientais pode ser apontada como sendo 

incorporado nas práticas de organização no nível interno. Argumenta-se que a 
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ambientalização parece não ter uma ligação estreita com questões econômicas, ao se analisar 

a partir da conexão entre os conceitos de ambientalização e legitimidade, em que questões de 

poder também passam a ser relevantes na compreensão do fenômeno. Ademias, o fato de a 

EPEB ser uma organização do setor do petróleo do Sul global pode ser apontado como 

elemento relevante nessa contextualização, trazendo a tona o elemento geopolítico nessa 

análise. 

Na segunda subseção, ao se considerar mais explicitamente às estratégias formais da 

EPEB, argumenta-se que a incorporação do etanol na estratégia da EPEB pode ser 

considerada como parte do processo de ambientalização da organização. Em particular, será 

analisado como a ambientalização da estratégia criou um contexto favorável para a 

legitimação da incorporação do etanol na estratégia da EPEB, apesar do histórico desinteresse 

a esse tipo de combustível nessa organização. Ressaltar-se-á que a dimensão econômica é 

limitada para compreender o fenômeno de incorporação do etanol na estratégia formal da 

EPEB.  

Na terceira subseção, será analisada a interação entre o nível interno e o externo, tendo 

como base as mudanças na estratégia formal da EPEB no nível organizacional. Aponta-se que 

é importante ressaltar que a estratégia da EPEB não tem relação apenas com demandas o nível 

organizacional, na qual uma perspectiva geopolítica ajuda a considerar que, além de questões 

econômicas, há questões de poder relevantes para se analisar o etanol, mesmo desde uma 

contextextualização baseada na análise interna da organização. 

 

5.1 O processo de ambientalização no nível organizacional da EPEB 

A Empresa de Petróleo e Energia do Brasil (EPEB) foi uma organização criada na 

década de 1950 para tratar da exploração e do transporte petróleo e dos seus derivados no 

Brasil, em nome da União. Desde sua criação, assim com a maioria das organizações que 

lidam com petróleo e seus derivados, o foco das suas atividades era ligado, quase que 

exclusivamente, a áreas de exploração, produção e distribuição de petróleo e gás. 

Desde então, o crescimento de sua participação se deu exatamente pela exploração, 

produção e distribuição de derivados de petróleo, concentradas principalmente no nível 

nacional brasileiro. Entretanto, houve uma série de mudanças na EPEB no decorrer da década 

de 1990, que passou a atuar com mais vigor no nível internacional. A organização passou a 
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estar presente em 27 países no final da década de 2000, 82 mas mantendo ativos econômicos 

majoritariamente na área de petróleo. Apesar de uma importante participação da EPEB no 

Programa Nacional do Álcool nas décadas de 1970 e 1980, particularmente por auxiliar em 

atividades ligadas a distribuição do etanol no Brasil, a organização pouco investiu em áreas 

que não eram afins aos hidrocarbonetos.  

No nível internacional, a ascensão de políticas internacionais direcionadas ao meio 

ambiente nas últimas décadas, particularmente como o Protocolo de Quioto no final da década 

de 1990, fez com que questões ambientais se tornassem mais sensíveis em termos políticos, 

principalmente para organizações do setor do petróleo (ver SKJÆRSETH e SKODVIN, 2003; 

PULVER, 2007). Com a disseminação internacional da noção de que os principais problemas 

ambientais eram causados pela ação humana, a temática ambiental se tornou um elemento que 

ganhava maior atenção por parte de um número maior de grupos de pressão e de organizações 

ao redor do mundo.  

Essa tendência no nível internacional influenciou na ambientalização na EPEB. Com a 

tendência a criação de regulamentações mais restritivas às emissões de poluentes e mais 

rigorosa contra os acidentes ambientais, um dos setores mais afetados passou a ser o setor do 

petróleo (FRYNAS, 2005; SKJÆRSETH e SKODVIN, 2003). Apesar de uma divergência 

entre empresas desse setor, na qual há aquelas mais propensas a aderir e a colaborar com 

políticas ambientais governamentais (e.g., Shell, BP) e outras abertamente refratárias a aceitar 

a legitimidade de tal tendência (e.g., Exxon-Mobil), passou a ser cada vez mais difícil 

negligenciar a temática ambiental, a ponto de se tornar um elemento crucial nas principais 

estratégias das empresas do setor. 

Buscar exercer maior poder de influência em políticas ambientais, seja no âmbito 

governamental ou supranacional, passou a ser parte preocupações das grandes organizações 

vinculadas ao setor do petróleo, seja de forma mais pró-ativa ou reativa. Manter a 

legitimidade do exercício de poder econômico, definindo o que é ou não permitido em termos 

mais amplos de relações sociais, afastando-se da noção de abusos ou coerção, era uma 

questão estratégica no nível internacional. Entretanto, a literatura de estratégia usualmente não 

trata dessas questões, uma vez que o desempenho econômico é considerado, como regra geral, 

como sinônimo de legitimidade, na qual a dimensão econômica seria suficiente para 

                                                 
82 Dentre esses países onde a EPEB atua, figuram Argentina Angola, Bolívia, Colômbia, Equador, Estados 
Unidos, México, Nigéria, Tanzânia, Moçambique, Senegal, Índia, Portugal, Irã, Paquistão, Líbia, Turquia, Peru e 
Venezuela. 
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compreender estratégias das organizações, mesmo em um nível de análise mais caracterizado 

por questões políticas e geopolíticas. 

No nível interno, a ambientalização da estratégia na EPEB não se resumiu apenas a 

questões econômicas no nível internacional. Tampouco parece ser apropriado considerá-la 

apenas como um processo desencadeado por pressões advindas de um contexto internacional. 

No caso especifico da EPEB, os eventos que aceleraram a necessidade de ambientalização 

foram ligados a acidentes operacionais causadas em operações ligadas ao petróleo, 

principalmente de vazamentos e de explosões em plataformas de petróleo, ocorridos no início 

da década de 2000, acidentes considerados severos. Tais episódios causaram graves impactos 

ambientais, passando a figurar entre os mais devastadores acidentes ambientais no Brasil (ver 

TACHIZAWA, 2005). Sérios acidentes em plataformas petrolíferas e grandes vazamentos e 

derramamento de petróleo no mar e em rios causaram severos impactos negativos no meio 

ambiente (LIEDERS, 2001). 

Segundo um dos gerentes entrevistados da EPEB, lidar com questões ambientais, por 

parte de algumas organizações que atuam no setor petrolífero, está vinculado a essa 

necessidade de amenizar os efeitos negativos causados por acidentes ambientais. 83  No 

período entre 1994 e 2004, ocorreram 46 acidentes com petróleo e seus derivados no Brasil 

(ver AB, 2009), estando a EPEB diretamente envolvida na grande maioria deles. A maioria 

desses acidentes teve ampla cobertura da imprensa, tornando-os ainda mais problemáticos 

para a imagem e reputação da EPEB. Um dos gerentes, ligado ao setor de logística, relatou 

que, além da cobertura da mídia, ocorreram protestos em frente ao prédio da sede da EPEB, à 

época de cada um dos maiores acidentes. 

Os problemas ambientais causados pela EPEB, por si só, não eram necessariamente 

empecilhos para sua capacidade de operação em termos econômicos. Contudo, dado ao 

histórico de privatizações e desnacionalização 84 de organizações controladas pelo Estado, 

oriundas da adoção das diretrizes do Consenso de Washington no Brasil na década de 1990, o 

contexto era particularmente hostil à EPEB. Aspectos econômicos, por si só, não eram o único 

elemento que contextualizavam a necessidade de lidar como questões ambientais no nível 

organizacional, na existiam questionamento a legitimidade da EPEB operar no setor 

petrolífero, tanto nacionalmente quanto internacionalmente.  

                                                 
83 Ao que o praticante se referiu como a necessidade de “redimir de pecados ambientais” durante a entrevista, 
principalmente por causa do aumento das pressões de grupos da sociedade civil.  
84 Segundo dados do Ministério do Planejamento (2009), foram privatizadas 37 empresas estatais federais entre 
1990 e 2000. 
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Em termos geopolíticos, as chamadas “empresas petrolíferas nacionais” (national oil 

companies) vêm sendo concorrentes históricos de grandes corporações petrolíferas do Norte. 

No caso do petróleo, por exemplo, há diversos ataques, mobilizados desde o ponto de vista de 

países tidos como mais desenvolvidos, direcionados contra empresas petrolíferas nacionais, 

considerado um dos principais obstáculos às grandes corporações “ocidentais” do setor (ver 

BREMMER, 2008; FRIEDMAN, 2006; GRANT, 2005). 

The biggest obstacle the majors face in replacing their reserves is the fundamental 
perversity of the oil business. Oil is the only industry in which the best and largest 
assets (in this case, oil and gas reserves) are not in the hands of the most efficient 
and best-capitalised firms (the western majors), but of national oil companies. 
(ECONOMIST, 2005, p. 12) 

É preciso ressaltar, porém, que problemas ambientais de similar e de maior magnitude 

já ocorreram com praticamente todas as grandes corporações do setor petrolífero, sejam elas 

controladas pelo Estado, pelo setor privado ou de controle misto (GRANT, 2005). Pressões 

sociais e protestos decorrentes desses acidentes foram seguidos, de alguma forma ou outra, de 

mudanças nas práticas de operação ligadas aos acidentes (PULVER, 2007). O processo de 

ambientalização da estratégia de corporações do setor petrolífero, muitas vezes por meio de 

programas de responsabilidade ambiental (ver FRYNAS, 2005 e 2009), funciona de forma 

reativa, de modo a defender a legitimidade de empresas do setor contra pressões 

sociopolíticas oriundas das operações ligadas ao petróleo. 

Cabe lembrar que, por causa dos baixos preços do barril de petróleo durante a década 

de 1990 (ver a evolução dos preços médios desse insumo no Anexo 5), havia se disseminado a 

entendimento de que o petróleo era uma commodity tal como qualquer outra, principalmente 

pelo controle dos sistemas financeiros por governos do Norte global (ver FUSER, 2008; 

TORRES FILHO, 2004). Em um período fortemente ligado a pressões pela privatização de 

empresas estatais petrolíferas do Sul global, isso afastava a idéia de que o petróleo se tratava 

de um recurso estratégico na condução geopolítica de um país (TORRES FILHO, 2004). 

Entretanto, a permanência de conflitos em algumas das principais regiões produtoras de 

petróleo, principalmente no Oriente Médio, indicam que lidar com petróleo apenas com um 

olhar econômico pode ser limitado para compreender esse setor. 

No caso da EPEB, por ser uma organização que vem tendo uma presença marcante do 

governo, a perda de legitimidade, por meio de acidentes ambientais, por exemplo, poderia ser 

problemático em termos de manutenção do controle desse setor. A ambientalização da 

estratégia seria uma das formas de defender a legitimidade da organização, mantendo as 
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relações de poder no nível organizacional, inclusive com a participação do Governo Federal 

brasileiro.  

Do ponto de vista dos praticantes, o fato de a EPEB ser uma organização do setor do 

petróleo que não pertence a um país tido como mais desenvolvido é um elemento que a torna 

destoante entre com feições mais privadas. Entretanto, para muitos neoliberais, os países 

classificados como menos desenvolvidos deveriam seguir o modelo de países tidos como mais 

desenvolvidos e deixar o controle de seus recursos energéticos como o petróleo no controle de 

empresas transnacionais privadas. Essas organizações, supostamente, atenderiam melhor as 

necessidades, colocando consumo a frente de outras prioridades políticas de outros 

constituintes da sociedade, substituindo a assim chamada ineficiência do Estado e aos usos 

políticos do petróleo como “petro-autoritarismo” (FRIEDMAN, 2006, p. 36) em países tidos 

como menos desenvolvidos.85 

Em um contexto na qual havia a necessidade de defender a legitimidade da 

organização, a EPEB passou a mudar suas estratégias ao longo da década de 2000. Em 2003, 

por exemplo, a EPEB anunciou que suas práticas de gestão seriam norteadas fortemente pelos 

conceitos de “responsabilidade ambiental”. 86 Em termos de foco, inicialmente havia uma 

urgência em lidar com problemas operacionais práticos da organização. Em específico, isso 

significava que a estratégia se voltaria a promoção de maior segurança e eficiência nas 

atividades internas relacionadas ao petróleo, passando a “respeitar a natureza” de forma 

explícita, ao mesmo tempo em que evitava criar outras situações similares que pudessem 

comprometer ainda mais a legitimidade da organização. 

Na aparência, há semelhanças da ambientalização da estratégia da EPEB com 

prescrições existentes na literatura de gestão estratégica, como a intensificação da certificação 

de suas atividades de acordo com as normas da ISO 14001 (e.g., AZZONE e BERTELE, 1994; 

SHIRIVASTAVA, 1995). Além disso, criou diversas comissões e grupos de trabalhos 

específicos para tratar de assuntos ambientais e de responsabilidade social, devido ao novo 

alinhamento das estratégias desenvolvidas pela EPEB. Entretanto, grande parte da literatura 

                                                 
85 Em termos geopolíticos, diferentemente do período inicial do setor do petróleo, em meados do século XIX, 
quando as principais reservas estavam sob o controle de empresas no Norte global, o panorama atual é 
justamente o oposto. Empresas estatais controlam atualmente cerca de três quartos das jazidas de petróleo 
mundiais, o que gera uma pressão maior para liderar a criação de um mundo “pós-petróleo” por parte dos países 
dominantes, o que inclui, nesse caso, os biocombustíveis. 
86 Conforme analisado nos planos estratégicos da EPEB publicado em 2003. Em 2000, no primeiro plano 
estratégico que foi acessado, as menções explícitas a lidar com o meio ambiente são mais tímidas. É passível 
fazer uma ligação entre os acidentes ambientais causados pela EPEB e suas novas diretrizes estratégicas, 
tornadas formais e explícitas em 2003, na medida em que “responsabilidade ambiental”, como parte da estratégia 
formal, estava ausente nos dois planos estratégicos anteriores. Ambientalização passa a ser uma das formas de 
compreender o processo no âmbito da estratégia da organização. 
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da área de Estratégia focaliza os resultados das estratégias mais por meio do desempenho, mas 

não em termos de relações de poder e de justificativas das práticas, seja em vista a um público 

no nível interno ou externo a organização, como legitimidade permite considerar. 

Por outro lado, não é tão claro até que ponto houve uma mera replicação desse tipo de 

modelo gerencialista, ou seja, que a legitimação da ambientalização na EPEB necessite ser 

considerada como simples reprodução de práticas de gestão oriundas de outros contextos. A 

ambientalização da EPEB, nesses termos, tinha indícios de não se tratar apenas de uma 

simples assimilação de tendências internacionais, respondendo também a necessidades e 

interesses tanto no nível nacional quanto organizacional. A ambientalização da estratégia 

pode ser considerada como forma de aumentar o desempenho econômico, mas como forma de 

manter as relações de poder na organização, na qual a presença do governo como parte da 

EPEB pode ser apontada como uma das questões em jogo no nível interno.  

A utilização desse ferramental gerencial na EPEB, já empregado na prática por outras 

grandes corporações petrolíferas no exterior (ver FRYNAS, 2009; PULVER, 2007; 

SKJÆRSETH e SKODVIN, 2003), forneceu elementos para dirimir parte das críticas sofridas 

com relação aos problemas ambientais causados no início da década de 2000. Além desse 

ferramental, segundo o praticante da área de logística e comercialização da EPEB, outras 

decisões podem ser apontadas como parte do processo de ambientalização na organização. 

Uma dessas decisões foi a entrada na iniciativa chamada de Pacto Global (Global 

Compact) 87, programa criado no bojo dos principais países tidos como mais desenvolvidos 

sob a coordenação da Organização das Nações Unidas (ONU). Em termos internacionais, isso 

conferia uma autoridade pouco usual a uma organização com participação estatal. 

A EPEB coloca-se como protagonista na implementação dos direitos humanos, 
trabalhistas e ambientais definidos na normativa nacional e internacional, 
considerando tanto suas operações quanto sua cadeia produtiva em todas as nações 
onde está presente. Assim, desde 2003, quando se tornou signatária do Pacto Global, 
a estrutura e o roteiro de seu Balanço Social acompanham os princípios do pacto e a 
eles são relacionados os indicadores medidos, como forma de reforçar o 
compromisso da Empresa com uma agenda de aprimoramento permanente no campo 
da responsabilidade social corporativa. (Documento coletado em campo) 

Como parte das responsabilidades que deveria ser assumida por participar do Pacto 

Global, a organização passou a publicar relatórios anuais das suas atividades relacionados à 

preservação do meio ambiente e ao suporte a ações desenvolvidas no âmbito social. Dado o 

                                                 
87 O Pacto Global foi lançado durante o Fórum Econômico de Davos, em 1999, pelo então Secretário-Geral da 
ONU, Kofi Annan. O objetivo dessa iniciativa é o de mobilizar a comunidade empresarial internacional a apoiar 
ações nas áreas do meio ambiente e dos direitos humanos e trabalhistas. Dessa forma, o Pacto oferece subsídios 
para que empresas atuem de forma embasada, e com bases de legitimidade derivadas da ONU, em âmbitos de 
atuação que não estão vinculadas propriamente no nível econômico ou de mercado. 
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porte e inserção da empresa no Brasil, a EPEB pôde agregar diversas atividades de 

investimento de cunho social e ambiental, que já estavam sendo desenvolvidas por diversos 

setores da organização (e.g., investimento em atividades culturais, energias renováveis, etc.) 

sob um único relatório, chancelados pela autoridade da ONU. 

Ainda que, em um primeiro momento, a opção pela entrada no Pacto presumisse a 

adoção de um modelo de governança específico para lidar com demandas ambientais, isso não 

significava necessariamente um endosso da legitimidade de uma perspectiva neoliberal de 

mercado nos níveis nacional e internacional. Por um lado, aspectos econômicos e de 

desempenho operacional passaram a ser relevantes com o endosso a esse Pacto, uma vez que 

havia a necessidade de informações constantes a respeito de resultados práticos alcançados 

pela organização a partir da incorporação das prerrogativas desse programa no nível interno 

da EPEB. Entretanto, ao se mudar a análise a um nível nacional, é possível observar que, 

apesar de tomar feições mais similares a modelos gerenciais, houve poucas mudanças nas 

relações de poder, particularmente porque a organização passou a se defender das críticas 

pressões de diversos no Brasil. 

Em um primeiro momento, a ambientalização foi importante para defender a 

legitimidade da organização. No decorrer do processo, a ambientalização não serviu apenas 

para fins de defesa da legitimidade da EPEB em suas atividades, como também passou a 

possibilitar a expansão da legitimidade em outras áreas de atuação. O processo de 

ambientalização criou um contexto mais favorável ao investimento em outras áreas 

relacionadas a energia no nível organizacional. Diversos setores da EPEB passaram a ter 

estratégias para desenvolver atividades que, ao mesmo tempo em que cumpriam com as 

prerrogativas do Pacto Global, 88 atendendo a demandas no nível externo, possibilitavam 

ampliar o escopo das estratégias da organização em relação a outros tipos de energia além do 

petróleo.  

Ao procurar transformar as pressões em prol do meio ambiente como um elemento 

estratégico para a EPEB, questões ambientais também passaram a ser incorporados na 

                                                 
88 São dez os princípios que norteiam o Pacto Global, a saber: 1) Respeitar e proteger os direitos humanos; 2) 
Impedir violações de direitos humanos; 3) Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 4) Abolir o trabalho 
forçado; 5) Abolir o trabalho infantil; 6) Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 7) Apoiar uma 
abordagem preventiva aos desafios ambientais; 8) Promover a responsabilidade ambiental; 9) Encorajar 
tecnologias que não agridem o meio ambiente; 10) Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 
extorsão e propina. Essa perspectiva política replica um modelo que tratar organizações externas ao âmbito da 
empresa focal como ‘stakeholders’, típico da literatura de dominante de responsabilidade empresarial corporativa. 
Em seu fundamento, essa perspectiva favorece a legitimação das grandes corporações, particularmente as do 
Norte global, e fomenta uma negligência da dimensão pública e governamental associadas a esse tipo de 
organização (BANERJEE, 2008; FARIA e SAUERBRONN, 2008). 



 

 

123 

estratégia formal da organização. Como estratégia emergente, segundo relatado pelos 

praticantes da área focada na administração de negócios da EPEB, buscar lidar com questões 

ambientais, passou a desenvolver formas de operar com outras formas de energia, tais como 

energia eólica e biocombustíveis, o que anteriormente não era planejado. Além disso, por 

operar no Brasil, membro signatário do Protocolo de Quioto que não pertence ao Anexo I, a 

EPEB pôde desenvolver projetos ligados ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

Isso abriu frentes para que a organização, por exemplo, investisse em energia eólica, 

adentrando assim ao desenvolvimento de energia renováveis, gerando créditos de carbono por 

meio do MDL (ver VIOLA, 2002). 

O gerente da área de logística e comercialização entrevistado afirmou que foi essa 

brecha, a de pressões por melhor trato com questões ambientais, que propiciou a incorporação 

do etanol como parte da estratégia formal da EPEB. Contudo, esse informante enfatizou que a 

EPEB passou a investir mais por interesses econômicos, e não por pressões de outra natureza, 

como, por exemplo, decisão unilateral dos dirigentes – ou mesmo de representantes do 

governo presentes no nível organizacional. 

Segundo relatado pelos praticantes de outra área, da área de administração de negócios 

da EPEB, não é correto afirmar, entretanto, aspectos econômicos explicam o processo de 

incorporação do etanol, assim como a adoção de práticas mais direcionadas a lidar com 

questões ambientais. Os dois entrevistados ressaltaram que, um contexto marcado por severas 

críticas e questionamentos acerca da competência da organização, a EPEB passou a apresentar 

um desempenho financeiro favorável, referenciando os dados da Figura 14. A 

ambientalização da estratégia não responde apenas necessariamente a necessidades de cunho 

econômico, uma vez que o desempenho financeiro acabou sendo bom, mesmo em meio aos 

problemas ambientais vivenciados, com resultados efetivos muito acima dos anos anteriores.  

Dentro da peculiaridade de ter uma faceta organizacional híbrida entre os âmbitos 

privado e público, o que chama a atenção na ambientalização da EPEB, que destoa da 

literatura de estratégia mais usual, esteve relacionado mais a relações de poder no nível 

organizacional. Se no lado mais visível da estratégia a EPEB passou a ter uma feição mais 

gerencialista, espelhando-se em práticas de gestão e ferramentas prescritas pela literatura 

dominante de gestão estratégica, a dimensão econômica, usualmente descrita como sendo o 

elemento central em estratégia, não necessariamente explicam partes importantes no processo 

de ambientalização da organização.  
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Figura 14 – Lucro líquido do período (em bilhões de reais) 

Fonte: site oficial da EPEB 89 

 

A interface com o público externo da organização, de fato, tomou contornos mais 

“empresariais”, parecendo seguir a lógica de uma empresa privada como qualquer outra – o 

que ajudou a EPEB a permanecer próximo dos interesses de pessoas e de organizaciozações 

ligadas ao mercado de capitais, nacional e internacionalmente. Relatórios, divulgação de 

resultados econômicos, políticas de responsabilidade ambiental e social, etc., talvez tenham 

tornado a organização mais símile ao que é praticado pela maioria das grandes corporações do 

setor.  

Durante condução da pesquisa de campo, particularmente no decorrer das entrevistas 

com das entrevistas com os informantes da EPEB, que há uma tentativa, por parte da 

organização, para que as estratégias da organização ganhem contornos mais similares àquelas 

praticadas por outras grandes corporações transnacionais do petróleo sediados em países do 

Norte global. Entretanto, apesar da aparência ser similar ao que apregoa a literatura de 

estratégia, na prática, os informantes relataram que precisam se adequar, por um lado, as 

pressões por maior desempenho econômico na organização. E, por outro lado, também 

precisam lidar com demandas feitas por representantes do Governo Federal no nível interno 

da organização, usualmente relacionadas a pedidos que não necessariamente estão 

relacionadas a operações econômicas da organização, mas que atendem a outros interesses 

públicos. 

A dimensão econômica parecem não ser suficiente para compreender o processo de 

ambientalização na EPEB, dando limitada contribuição para analisar por que e como o etanol 

foi incorporado na estratégia formal da organização. Ao se analisar com base nos conceitos de 

                                                 
89 Acessado em 16 de jun. de 2010. 
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ambientalização e legitimidade, questões de poder se mostraram importantes para 

compreender o processo de incorporação do etanol. Na subseção seguinte, onde se analisa 

mais especificamente a estratégia formal da EPEB e suas mudanças ao longo do tempo, 

busca-se argumentar que a incorporação do etanol na estratégia formal da organização pode 

ser atrelada ao processo de ambientalização, mas ressaltando que aspectos econômicos, por si 

só, não são capazes de explicar o fenômeno. 

 

5.2 Etanol como parte da ambientalização na EPEB 

Na subseção anterior, dados que indicam que a ambientalização passou a modificar a 

estratégia foram ressaltados. A ambientalização na se restringiu a questões meramente 

operacionais, dando indícios de ser relevante a ponto de modificar as estratégias formais da 

EPEB. Nesta subseção, busca-se analisar o que e como a ambientalização pode ter 

influenciado na estratégia formal da EPEB. 

O Quadro 2 organiza a principal estratégia formal declarada pela EPEB, descriminada 

por ano, publicadas ao longo da década de 2000. Até os planos estratégicos publicados no ano 

de 2003, nenhuma menção era feita a questões relacionadas ao meio ambiente como sendo 

parte da estratégia formal da organização. Entre 2004 e 2006, questões ambientais parecem 

ser contempladas por meio de energias renováveis. Já os biocombustíveis aparecem 

explicitamente como sendo parte da principal estratégia declarada da EPEB a partir de 2007. 

No inicio da década de 2000, portanto, biocombustíveis não eram parte da estratégia 

da EPEB. A inclusão de “energias renováveis” na estratégia foi motivada, segundo um dos 

informantes da EPEB, a partir de 2003, por causa do princípio de “encorajar tecnologias que 

não agridem o meio ambiente” existente no Pacto Global. A necessidade de elaborar formas 

condizentes para atender a demandas ambientais, principalmente em relação a mitigação das 

mudanças climáticas nas práticas da EPEB, particularmente traduzidas por meio do controle 

de emissões de gases do efeito estufa, tornou-se crucial para avaliações do desempenho. 90 Por 

isso, a organização investiu no desenvolvimento de projetos que envolviam o hidrogênio, 

seqüestro de carbono e energia eólica. Entretanto, nesse momento inicial, o etanol ainda não 

era privilegiado pela organização. 

 

                                                 
90 Acionistas e outros stakeholders da EPEB também consideravam importante a adoção de estratégias calcadas 
em uma governança que levasse em conta preocupações mais sociais e públicas, especialmente em termos 
ambientais, que ajudam a valorizar economicamente e politicamente a organização em sua esfera de mercado. 
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Ano de 
divulgação  

Período de 
duração Estratégia declarada 

2001 2001-2005 
Liderança no mercado brasileiro de petróleo e derivados, 

consolidação como empresa de energia e expansão seletiva da 
atuação internacional 

2003 2003-2007 
Liderança no mercado brasileiro de petróleo e derivados, 

consolidação como empresa de energia e expansão seletiva da 
atuação internacional 

2004 2005-2015 

Liderar o mercado de petróleo, gás natural, derivados e 
biocombustíveis na América Latina, atuando como empresa integrada 

de energia, com expansão seletiva da petroquímica, da energia 
renovável  e da atividade internacional 

2005 2006-2010 

Liderar o mercado de petróleo, gás natural, derivados e 
biocombustíveis na América Latina, atuando como empresa integrada 

de energia, com expansão seletiva da petroquímica, da energia 
renovável e da atividade internacional 

2006 2007-2011 

Liderar o mercado de petróleo, gás natural, derivados e 
biocombustíveis na América Latina, atuando como empresa integrada 

de energia, com expansão seletiva da petroquímica, da energia 
renovável e da atividade internacional 

2007 2008-2012 
Ampliar a atuação nos mercados-alvo de petróleo, derivados, 

petroquímico, gás e energia, biocombustíveis  e distribuição, sendo 
referência mundial como uma empresa integrada de energia 

2008 2009-2013 
Ampliar a atuação nos mercados-alvo de petróleo, derivados, 

petroquímico, gás e energia, biocombustíveis  e distribuição, sendo 
referência mundial como uma empresa integrada de energia 

Quadro 2 – Estratégia formal declarada pela EPEB, 2001-2008 

 

A Figura 14 mostra metas de produção de energias renováveis, estipuladas em 2004, 

para serem atingidas no ano de 2010. Nessas metas, os biocombustíveis foram diluídos como 

parte de energias oriundas de biomassa, sem haver uma discriminação mais clara entre, por 

exemplo, etanol e biodiesel. Portanto, é possível observar que havia um interesse maior, e até 

mesmo uma maior expectativa, em energia eólica do que em biocombustíveis. Apesar de a 

organização manter, dentro de sua estrutura interna, projetos de desenvolvimento de 

tecnologias renováveis, com o intuito de fomentar o uso de fontes energéticas alternativas ao 

petróleo, não havia uma ênfase especial conferida ao etanol nesse momento. 
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Figura 15 – Metas de produção de energias renováveis para 2010  

Fonte: Extraído do plano estratégico divulgado pela EPEB em 2004 

 

Segundo foi relatado pelo empresário do setor sucroalcooleiro durante entrevista, o 

etanol de fato não era do interesse do governo ou da EPEB até meados da década de 2000. 

Segundo esse praticante, o interesse em incorporar o etanol foi uma reação ao crescente 

interesse demonstrado por países estrangeiros, a partir do início da década de 2000, em 

importar etanol brasileiro. O etanol seria utilizado como combustível carburante, servindo 

como medida de corte de emissões de gases geradores do efeito estufa, uma das demandas 

geradas com o Protocolo de Quioto. 91  

Esse relato indicaria que poderia ser mais adequado, para compreender o 

“ressurgimento” do interesse no etanol, interesses de mercado do que demandas geopolíticas 

no nível internacional. A possibilidade de ganhos econômicos com a comercialização, em um 

mercado que anteriormente não existia, seria mais propício, portanto, para compreender por 

que a EPEB se interessaria pela incorporação do etanol como parte de sua estratégia. De fato, 

ainda que a EPEB já lidasse com algumas pesquisas na área de energias renováveis até o ano 

de 2003, o etanol era majoritariamente visto como uma obrigação legal, 92 como foi relatado 

por um dos informantes da área de logística da EPEB entrevistados. Isso estaria de acordo 

com os argumentos apresentados pelo empresário do setor sucroalcooleiro que foi 

entrevistado de que a EPEB trata com desinteresse ou secundariamente os biocombustíveis.  

No nível organizacional, segundo relatado por todos informantes da EPEB 

entrevistados no decorrer da pesquisa de campo, a incorporação do etanol, como parte da 

estratégia, era considerado como sendo controverso. Isso porque, de acordo com o que foi 

                                                 
91 Os dados referentes a exportação de etanol no Brasil, apresentados no capítulo anterior por meio da Figura 11, 
divergem dessa afirmação. Entretanto, como as previsões foram baseadas em diferentes fontes de informações e 
em diferentes momentos, não há como atribuir validade maior a uma ou a outra sem uma análise mais minuciosa 
das suas fontes. 
92 Referente à imposição legal de mistura de etanol na gasolina, a uma proporção que varia entre 20% a 25%, 
dependendo da normatização em vigor. 
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relatado, as dívidas contraídas pela inadimplência de produtores, e que perduraram por duas 

décadas em alguns casos, ocasionadas em operações de aquisição desse insumo, 93 fizeram 

com que o etanol fosse associado mais como um centro de despesas na organização, e não 

como possível recurso estratégico. Por causa dessa associação, os investimentos ao 

desenvolvimento dessas tecnologias eram pequenos. Dessa forma, pouco ou nada havia ainda 

de “estratégico” nos biocombustíveis, à época, ao menos para grande parte dos funcionários e 

principais seus dirigentes. 94 

Até o ano de 2003, desse modo, havia pouco interesse em fazer do etanol parte da 

estratégia formal da EPEB por parte do corpo diretivo. Em entrevistas com gerentes de 

diferentes departamentos da EPEB, confirmou-se que, até meados do ano de 2003, a 

tendência era, na realidade, a de extinguir atividades relacionadas ao etanol na organização. 

Assim, não havia nenhuma iniciativa para fazer do etanol parte da estratégia formal da 

organização, na qual permaneciam apenas atividades operacionais ligados a compra de etanol 

para fins de mistura com a gasolina, atendendo a questões de regulação vigentes no Brasil.  

A despeito de resistências no nível interno da própria EPEB, tal panorama foi se 

modificando na medida em que, no nível externo da organização, um maior peso estratégico 

foi conferido ao etanol.  No nível internacional, como tratado no capítulo anterior, pressões 

para um aumento na produção de energia, aliada a preocupações com questões ambientais, 

tornaram os biocombustíveis um tipo de recuso energético valorizado por diversos governos e 

organizações. No nível nacional, passaram a ser privilegiadas pelo Governo Federal brasileiro 

por meio de políticas públicas. Como expôs um diplomata brasileiro (SIMÕES, 2007, p. 23)> 

Na vertente global, a atuação brasileira pauta-se pelo objetivo de democratizar a 
produção mundial de energia, com a redução de assimetrias e desigualdades entre 
países consumidores e produtores. No âmbito regional, o Brasil tem estimulado a 
integração energética da América do Sul, com a promoção da diversificação da 
matriz nos países da região e o incentivo às fontes de energia renováveis. [...] A 
terceira vertente de atuação brasileira, no campo bilateral, abrange iniciativas de 
cooperação técnica – inclusive na pesquisa de fontes alternativas para a produção de 
biocombustíveis – e de promoção de intercâmbio científico e acadêmico.  

Outra mudança no nível nacional foi a introdução de motores flex-fuel em automóveis 

leves produzidos e comercializados no Brasil, a partir do ano de 2003, criou um contexto mais 

favorável ao uso de etanol como combustível. Por se tratar de uma fonte energética tida como 

renovável, e etanol também voltou a ganhar o status de recurso estratégico no âmbito 

                                                 
93 O valor das dívidas de usinas e destilarias com a EPEB chegaram a representar mais de 4 bilhões de dólares no 
final da década de 1990 (RAMOS e SZMRECSÁNYI, 2002). 
94 Influenciado pela histórica postura pouco afeita a incentivar o emprego de qualquer tipo de combustível que 
concorresse substancialmente com os de origem fóssil, peculiar a todas as empresas petrolíferas, durante muito 
tempo, mesmo no Brasil. 
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geopolítico. 95 O aumento no número de carros vendidos contendo essa tecnologia foi rápido e 

contínuo (ver Anexo 6), passando a representar 75% do total dos veículos automotores 

vendidos no ano de 2008 (ANFAVEA, 2009), favoreceu a legitimação de novos 

investimentos no etanol no nível nacional. 

A elevação dos preços do barril de petróleo nos mercados internacionais, entre os anos 

de 2000 a 2008 (Anexo 5), atingindo patamares de preços até então inéditos, também 

auxiliaram a criar um contexto mais propício a legitimação do etanol no Brasil. Em um 

contexto mais propício a existência de fontes alternativas em relação aos derivados do 

petróleo, o consumo e produção de etanol cresceram rapidamente no Brasil (ver Anexo 7), 

saltando de 10,5 bilhões de litros produzidos na safra 2000/2001 para 27,5 bilhões de litros na 

safra 2008/2009 (ver MAPA, 2009a). 

A elevação dos preços do barril de petróleo criou no Brasil – assim como em diversos 

outros países – um fenômeno similar ao que ocorreu em decorrência dos Choques do Petróleo 

de 1973 e de 1979, que foi o da procura por meios alternativos de suprimento de energia e 

diminuição da dependência de combustíveis fósseis na composição da matriz energética (ver 

MATTEWS, 2007; SACHS 2005 e 2007). Portanto, o contexto era mais favorável à 

legitimação do etanol no Brasil, a despeito da resistência no nível interno da EPEB.  

A prerrogativa de investimento em energias renováveis, a partir de 2004, passou a ser 

parte da estratégia formal declarada na EPEB. A incorporação do etanol na estratégia formal 

da organização está relacionada a esse contexto, mesmo que o etanol e outros biocombustíveis 

não estivessem sendo considerados como uma prioridade. Entretanto, como declarou um dos 

informantes da EPEB, algumas propostas de investimentos especificamente para o etanol 

passaram a ser debatidas no nível interno e externo da EPEB ainda em 2004, como a 

construção de dutos de escoamento da produção 96 e a aquisição de ativos direcionados para a 

produção de etanol pela organização, sendo parte da incorporação do etanol na estratégia 

formal. 

Igualmente a partir de 2004, em resposta ao incipiente processo de incorporação do 

etanol na estratégia da EPEB, dois grupos sinalizaram ter uma contrariedade a uma 

participação mais ativa da EPEB no que se refere ao etanol, influenciando o processo de 

incorporação do etanol na estratégia formal dessa organização. Um deles eram grupos de 

                                                 
95 Motores flex-fuel permitiam aos usuários a utilização de qualquer proporção entre álcool hidratado e gasolina 
(que já continha entre 25% de álcool anidro) nos postos de abastecimento. 
96 Investimentos na estrutura de dutos, também chamados de “alcooldutos”, serão analisados mais detidamente 
no próximo capítulo, pois tratam de relações de poder mais relacionadas ao nível nacional da EPEB. 
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empresários do setor sucroalcooleiro, especialmente no Estado de São Paulo. 97 O temor de 

boa parte dos constituintes desses grupos era de que o interesse da EPEB nesse setor, na 

realidade, era o de atrasar ou o de inviabilizar o seu crescimento factual como um mercado de 

maior relevância, uma vez que o etanol poderia rivalizar com atividades econômicas dos 

derivados do petróleo – como ocorrera durante a década de 1980 com o etanol. 

A existência de tal tipo de receio foi expressa pelo empresário do setor sucroalcooleiro, 

no decorrer da entrevista realizada, assim como pelos funcionários das empresas 

transnacionais japonesas consultadas. Juntamente a esse temor, outro problema descrito foi o 

da possibilidade de estatização do setor alcooleiro, inibindo algum tipo de modelo de livre 

mercado98, considerado como um retrocesso, sob a perspectiva dos empresários do setor, no 

processo gerencial e no modelo de negócios do setor sucroalcooleiro. 

O segundo grupo de resistência era composto por parte do próprio corpo de 

funcionários da EPEB. Para alguns grupos de funcionários da organização, a entrada da EPEB 

em projetos relacionados aos biocombustíveis era considerada como um desvio das atividades 

ligadas ao “negócio principal” (core business) da corporação e, assim, comprometeria a 

capacidade de competição dela nos seus mercados mais tradicionais e lucrativos, conforme 

confirmado por alguns dos entrevistados da EPEB, não refletindo necessariamente, contudo, a 

opinião dos próprios entrevistados. 

Dessa forma, parte dos constituintes da EPEB questionavam a legitimidade de 

mobilizar recursos em atividades não relacionados ao “principal negócio” da organização, no 

caso o petróleo. Ao invés de investir em “uma empreitada considerada nebulosa” e que não 

representavam as suas atividades mais lucrativas, segundo o informante ligado ao setor de 

logística da EPEB, alguns dos funcionários defendiam que o etanol não deveria fazer parte da 

estratégia da organização.  

Nesse ponto, o framework de análise, no que se refere a relações de poder existentes 

no processo de elaboração de estratégias da EPEB se mostrou limitado. Diferentemente de 

outras grandes organizações do setor privado, que a literatura dominante da área de Estratégia 

trata genericamente como corporações que contam com funcionários profissionais 

                                                 
97 Outros grupos de empresários do setor tem sido favoráveis, especialmente no Centro-Oeste do país. Esses 
outros grupos, segundo um dos funcionários da EPEB, por estarem menos vinculados aos produtores paulistas e 
de suas entidades de representação, não necessariamente comungavam da mesma visão negativa com relação à 
entrada da EPEB no setor (ver CONCEIÇÃO, 2009). 
98 Qualificar o mercado de etanol no Brasil como operando sob os preceitos de livre mercado, ao contrário do 
período em que contou com grandes quantidades de subsídios estatais, é tido como vital para a legitimação do 
etanol no contexto internacional por diversos atores, particularmente os ligados ao Governo Federal e os 
sucroalcooleiros. Dessa forma, afirmam que “prevalece o regime de livre mercado, sem subsídios, em que os 
preços são definidos de acordo com as oscilações de oferta e demanda” (VIEIRA, 2007, p. 209). 
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assalariados, a EPEB conta com funcionários concursados que têm um status e regimento 

trabalhista diferenciado. Nesse caso, a literatura de gestão estratégica despreza a natureza 

pública que distingue a legitimidade que envolve estratégias desenvolvidas em uma 

organização como a EPEB. 

Em 2006, apesar da EPEB ainda não declarar os biocombustíveis como parte da 

estratégia formal, a organização passou a colocar os biocombustíveis como um dos objetivos 

estratégicos que depuravam a estratégia (ver Quadro 3). Entre os anos de 2001 a 2005, os 

biocombustíveis, e o etanol em particular, não faziam parte nem sequer dos objetivos 

estratégicos. A partir de 2006, passaram a compor os objetivos estratégicos, e tornaram-se 

partes da estratégia principal em 2007 e 2008 (cf. Quadro 2). 
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Q

uadro 3 – P
rincipais objetivos estratégicos declarados pela E

P
E

B
, 2001-2008 

                 Ano 

Estratégias
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1

Consolidar 
vantagens 

competitivas no 
mercado doméstico 

de petróleo e 
derivados

Consolidar 
vantagens 

competitivas no 
mercado doméstico 

de petróleo e 
derivados

Consolidar e ampliar 
as vantagens 

competitivas no 
mercado brasileiro e 

sul-americano de 
petróleo e derivados

Consolidar e ampliar 
as vantagens 

competitivas no 
mercado brasileiro e 

sul-americano de 
petróleo e derivados

Consolidar e ampliar as 
vantagens competitivas no 

mercado brasileiro e 
sulamericano de petróleo 

e derivados

Crescer produção e reservas 
de petróleo e gás, de forma 

sustentável, e ser 
reconhecida pela excelência 
na atuação em exploração e 

prospecção

Crescer produção e reservas de 
petróleo e gás, de forma 

sustentável, e ser reconhecida 
pela excelência na atuação de 

xploração e prospecção, 
posicionando a Companhia 

entre as cinco aiores produtoras 
de petróleo do mundo

2

Liderar o mercado 
brasileiro de gás 
natural e atuar de 

forma integrada no 
mercado de energia 

elétrica

Liderar o mercado 
brasileiro de gás 
natural e atuar de 
forma integrada no 
mercado de energia 

elétrica

Desenvolver e liderar 
o mercado brasileiro 

de gás natural e atuar 
de forma integrada 

nos mercados de gás 
e energia elétrica no 

Cone Sul

Desenvolver e liderar 
o mercado brasileiro 

de gás natural e atuar 
de forma integrada 

nos mercados de gás 
e energia elétrica no 

Cone Sul

Desenvolver e liderar o 
mercado brasileiro de gás 
natural e atuar de forma 
integrada nos mercados 
de gás e energia elétrica 

na América do Sul

Expandir a atuação integrada 
em refino, comercialização, 
logística e distribuição com 
foco na Bacia do Atlântico

Expandir a atuação integrada 
em 

refino,comercialização,logística 
e distribuição com foco na Bacia 
do Atlântico e Extremo Oriente

3
Expandir a atuação 

internacional
Expandir a atuação 

internacional

Expandir 
seletivamente a 

atuação internacional 
de forma integrada 
com os negócios da 

companhia

Expandir 
seletivamente a 

atuação internacional 
de forma integrada 
com os negócios da 

companhia

Expandir seletivamente a 
atuação internacional de 
forma integrada com os 
negócios da companhia

Desenvolver e liderar o 
mercado brasileiro de gás 
natural e atuar de forma 

integrada nos mercados de 
gás e energia elétrica com 

foco na América do Sul

Consolidar a liderança no 
mercado brasileiro de gás 

natural, com atuação 
internacional, e ampliar o 

negócio de geração de energia 
elétrica no Brasil

4

Expandir 
seletivamente a 

atuação no mercado 
petroquímico brasileiro 

e do Cone Sul

Expandir 
seletivamente a 

atuação no mercado 
petroquímico 

brasileiro e do Cone 
Sul

Expandir seletivamente a 
atuação no mercado 

petroquímico 

Ampliar a atuação em 
petroquímica no Brasil e na 
América do Sul, de forma 
integrada com os demais 

negócios

Atuar em petroquímica de forma 
integrada com os demais 

negócios do Sistema Petrobras

5
Atuar seletivamente 

no mercado de 
energias renováveis

Atuar seletivamente 
no mercado de 

energias renováveis

Expandir a participação no 
mercado de 

biocombustíveis, liderando 
a produção nacional de 
biodiesel e ampliando a 

participação no negócio de 
etanol

Atuar, globalmente, na 
comercialização e logística 

de biocombustíveis, liderando 
a produção nacional de 
biodiesel e ampliando a 

participação no negócio de 
etanol

Atuar,globalmente, no segmento 
de biocombustíveis, com 

participação relevante nos 
negócios de biodiesel e de 

etanol
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Para o praticante da área de logística da EPEB, a inclusão dos biocombustíveis como 

parte dos objetivos da organização, no ano de 2006, pode ser vinculado com a criação do 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), por meio da Lei nº 11.097, no 

início de 2005. O objetivo dessa política pública era o de fomentar um mercado específico 

para o biodiesel99, destinado a ser misturado com o diesel, em formato similar ao que já vinha 

ocorrendo com o etanol e a gasolina na década de 1970 (PRATES et al., 2007). Como 

resposta a essa nova lei, a EPEB tratou de atuar no desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção específicas para o biodiesel e, posteriormente, na construção de plantas industriais 

experimentais próprias. Desse modo, uma atuação mais direta da EPEB em biocombustíveis 

começou mais por meio do biodiesel, e não com o etanol. 

Dentro dos preceitos do Pacto Global, o biodiesel se encaixava condizentemente com 

a noção de uma tecnologia (ou, no caso, também um produto) “amigáveis ao meio ambiente”, 

além de ser um importante projeto relacionado à responsabilidade ambiental da EPEB à época. 

O projeto era voltado ao desenvolvimento da agricultura familiar, principalmente no Norte e 

Nordeste brasileiro, segundo os relatórios de responsabilidade ambiental e social da EPEB. 

Investimentos na área de etanol, diferentemente do que ocorreu com o biodiesel, foram mais 

complexos e de difícil operacionalização. Um dos motivos foi que, como processo estratégico, 

o etanol foi se constituindo como estratégia emergente no decorrer do processo estratégico, 

em diferentes departamentos dentro da EPEB, atendendo a demandas dispersas e 

aparentemente desconexas. As primeiras demandas estavam espalhadas em três diferentes 

departamentos, tornando difícil a coordenação e a consolidação das atividades e das 

informações relativas a novas atividades ligadas ao etanol dentro da organização. 100 

Para os entrevistados tanto da EPEB quanto do setor sucroalcooleiro entrevistados, 

além do consultor e do gerente de projetos de uma corporação transnacional consultados, os 

motivos que fizeram a EPEB incorporar o etanol na sua estratégia podem ser vinculadas com 

tendências no nível internacional, tanto em termos de suprimento de energia quanto de 

questões ambientais. Por outro, ao se considerar os eventos no nível nacional, relacionar a 

incorporação do etanol na estratégia da EPEB apenas com elementos no nível internacional se 

mostra limitado para explicar esse processo. E na medida em que políticas públicas no nível 

                                                 
99 Com a ressalva de que, ao menos até p ano de 2009, o Brasil foi historicamente dependente de óleo diesel 
importado, uma vez que o petróleo extraído no país é impróprio à produção desse tipo de combustível. 
100 Conforme expresso por um alto funcionário da EPEB em entrevista concedida a uma revista especializada em 
petróleo no ano de 2008, em que relata algumas das principais estratégias na área de biocombustíveis da estatal. 



 

 

134 

nacional, 101 principalmente aquelas promovidas pelo Governo Federal brasileiro, passaram a 

indicar que haveria incentivos para promover uma maior emprego de biocombustíveis no 

Brasil, uma presença maior nessa área passou a ser considerada como “estratégica” para a 

EPEB. 

A representatividade econômica de atividade ligadas a biocombustíveis foram 

pequenas do ponto de vista da EPEB. Mesmo no ano de maior provisão orçamentária para ser 

investido em biocombustíveis, previstas no plano de investimentos a serem realizados entre 

2009 a 2013, apenas dois por cento, cerca de 3,2 bilhões de dólares, foram direcionados aos 

biocombustíveis. Por outro lado, aproximadamente 60% dos investimentos foram destinados a 

exploração e produção de petróleo. Isso mostra que o peso econômico dos biocombustíveis na 

EPEB é pequeno, na qual outras dimensões necessitam ser consideradas para compreender o 

processo de incorporação do etanol na estratégia da organização. 

O Quadro 3 mostra as modificações dos objetivos da EPEB entre os anos de 2001 a 

2008, de acordo com os planos estratégicos divulgados pela organização. O desenvolvimento 

da ambientalização da estratégia fez com que a EPEB, tanto para a área de etanol como a de 

biodiesel,migrasse de uma intenção estratégica explícita de uma entrada “seletiva” em 

energias renováveis, 102 em 2004, para uma posição abertamente direcionada a uma atuação 

global no setor de biocombustíveis em 2008. Dado o grande porte econômico da EPEB, o 

caráter emergente dessa incorporação do etanol se deu de forma desestruturada e 

desarticulada, na qual sobreposições de funções e ambigüidades internas na definição dos 

objetivos e da importância desse tipo de operação, em relação às estratégias formalmente 

planejadas. Contudo, mesmo tornando explícita tal estratégia, a coordenação interna ainda 

estava, durante o processo, estava desestruturada no nível organizacional. 

Em 2008, houve a criação de uma subsidiária para tratar especificamente de 

biocombustíveis na EPEB. Isso esteve atrelado como uma das formas de levar a cabo o 

objetivo de atuar globalmente no segmento de biocombustíveis, que no surge, a partir de 2007, 

como ilustra o Quadro 3. Em decorrência da criação dessa subsidiária, ocorreu uma tentativa 

de subdivisão mais clara de atividades pertinentes a cada departamento no que tange aos 

biocombustíveis. 

                                                 
101 Como o monitoramento das áreas de plantio e o estabelecimento de diversos memorandos de cooperação 
entre o Brasil e diversos outros países (e.g., entre Brasil e EUA em 2007). 
102 Que incluía energia eólica e hidrogênio, de modo indiscriminado. 
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Em linhas gerais, conforme informou um dos funcionários da EPEB entrevistados, 103 

e averiguado no decorrer da análise de diferentes documentos, entrevistas e reportagens 

durante a pesquisa de campo, a estrutura interna ficou estabelecida da seguinte forma: a) a 

nova subsidiária ficaria concentrada em desenvolver projetos de produção de biocombustíveis, 

construindo ligações da EPEB com o setor produtivo – seja no âmbito da agricultura familiar 

ou agroindustrial; b) o setor responsável pelo refino, logística e comercialização da EPEB 

continuaria responsável pela formalização de contratos de comercialização de etanol e de 

biodiesel, nacional e internacionalmente, além de planejar e executar a criação de estruturas 

logísticas para esses produtos; c) a operacionalização da distribuição do etanol e do biodiesel 

ficaria a cargo da subsidiária já consolidada para esse tipo atividade no ramo dos 

combustíveis fósseis da organização; d) um quarto setor, ligado a geração de energia elétrica e 

de exploração de gás natural, ficaria responsável com da criação de projetos de co-geração de 

energia elétrica a partir de biomassas (e.g., bagaço da cana-de-açúcar); e) o desenvolvimento 

tecnológico também permaneceria a cargo do departamento de desenvolvimento de 

tecnologias já constituído pela EPEB. 

No nível organizacional, as novas diretrizes diminuíram algumas sobreposições de 

atividades dentro da EPEB, segundo relatado pelos funcionários da EPEB entrevistados. 

Entretanto, com a grande dispersão das atividades, o poder relativo de cada uma delas no 

direcionamento de ações ligadas ao etanol se tornou menos expressivo, fazendo com que 

acordos e negociações internas, entre esses departamentos, fossem necessários para a 

realização de qualquer tipo de mudança de rumo das estratégias preestabelecidas. “As áreas 

cinzentas não sumiram”, como relatou um dos entrevistados que trabalha na EPEB. 

A incorporação do etanol na estratégia era justificada por se ajustar a pressões pela 

diminuição de emissões de gases de efeito estufa e ao fomento de alternativas ao petróleo 

(BNDES e CGEE, 2008; EPE, 2008; FAO, 2007). Entretanto, na prática, não havia espaços 

para considerar o etanol algum tipo de oportunidade “ganha-ganha” na medida em que havia 

resistências políticas, no nível nacional, para que a EPEB ganhasse maior poder nessa área. 

Em consonância com a literatura de gestão estratégica, o etanol passou a ser descrito 

como uma renovada e legítima “oportunidade ambiental” de crescimento econômico (HART, 

1997, p. 68) e fonte de inovações para a organização. Por outro lado, entretanto, no âmbito de 

atuação internacional da EPEB, o etanol vem permitindo estender a esfera de atuação da 

                                                 
103 Posteriormente conferido com uma apresentação pública realizada por outro funcionário, pertencente a um 
departamento que não pôde ser consultado, contendo informações que descrevem o mesmo conteúdo relatado 
pelo entrevistado. 
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EPEB em outros países, diminuindo parcialmente a natureza conflituosa que essa extensão 

implica em termos de legitimidade (ASHFORTH e GIBBS, 1990), conferindo novas frentes 

de exercício de influência em outros contextos. Seguindo esse direcionamento, a EPEB pôde 

adentrar a esse novo âmbito geopolítico relacionado ao meio ambiente e a energias renováveis, 

passando a explorar esse contexto para reconfigurar a proposição das estratégias e suas das 

atividades de forma a “simultaneamente reduzir o impacto climático e aumentar a posição 

competitiva” (PINKSE e KOLK, 2008, p. 91) da organização. 

Na dimensão econômica, tal legitimidade estava ligada a certos preceitos de mercado, 

uma vez que propiciava a construção de novas oportunidades para o desenvolvimento de 

produtos e ao atendimento de demandas relacionadas ao meio ambiente no exterior. Os 

biocombustíveis não representavam mais uma simples “obrigações” da EPEB frente a 

políticas públicas governamentais. Se durante a década de 1990 o etanol era visto como um 

entrave à capacidade de competição da EPEB no nível organizacional, ele foi posto como um 

novo ramo de atividades que, em se estabelecendo com maior vigor dentro e fora do país, 

colaborava para atingir objetivos estratégicos em um setor promissor no longo prazo. 

Para algumas empresas privadas, principalmente por parte de empresários do setor 

sucroalcooleiros, seguindo os dizeres de Porter e van der Linde (1995b), fizeram do etanol 

uma verdadeira “oportunidade competitiva”, na qual os biocombustíveis passaram a figurar 

como um importante diferencial que poderia ser explorado pelo setor, no Brasil e no exterior. 

Na EPEB, o etanol passou a ser descrito como parte de uma estratégia que engloba dimensões 

tecnológica, econômica, ambiental104 e social. 

A ambientalização da estratégia foi um importante elemento para que a EPEB 

conseguisse adentrar na área de etanol com legitimidade. Ao se projetar como um novo 

constituinte que poderia colocar adiante projetos de uso de fontes renováveis de energia no 

Brasil e em outros países, a entrada na área de biocombustíveis ganhou contornos de 

legitimidade no nível organizacional. Como parte de um processo de ambientalização, o 

etanol passou a ser considerado um dos elementos relevantes na estratégia da EPEB para anos 

futuros. Entretanto, devido ao pouco tempo de da formalização da incorporação do etanol na 

estratégia da EPEB, como mostram os Quadros 2 e 3, esse processo ainda está se 

                                                 
104 Em apresentação feita por um dos gerentes da empresa, em uma oficina de trabalho intitulada “inovação 
ambiental e mercados globais”, organizada pela OCDE em Berlim, no ano de 2007, foi exposto que a utilização 
do etanol no Brasil permitiu evitar emissões equivalentes a de 675 milhões de toneladas de CO2 entre os anos de 
1975 a 2005. De forma similar, diversos impressos e informações da empresa destacam que os biocombustíveis 
auxiliam no combate ao aquecimento global. 



 

 

137 

consolidando na organização, na qual mudanças consideráveis no conteúdo e no processo da 

estratégia da organização poderão ser observados no futuro.  

 

5.3 Estratégia e etanol: a interação entre o nível interno e externo da EPEB 

A entrada da EPEB em atividades ligadas ao etanol, como visto na subseção anterior, 

não ocorreu de forma linear e gradual, como faz parecer alguns dos discursos e documentos 

oficiais da organização, na tentativa de conferir uma racionalidade ao processo. Em parte de 

seu material impresso, por exemplo, há anúncios de que a organização “tem mais de 30 anos 

de experiência no etanol”, mesmo apesar das narrativas colhidas, junto a funcionários, de que 

a organização tinha pouco interesse nesse tipo de combustível.  

É possível remontar uma série de inconsistências e divergências nesse processo de 

incorporação do etanol na estratégia formal da organização. Algumas das razões que explicam 

dessas inconsistências remontam a interações entre os níveis interno e externo da EPEB. De 

fato, como apregoa abordagens processuais, a relação da EPEB com o etanol é marcada por 

uma série de continuidades e descontinuidades no processo ao longo dos anos estudados. 

Um dos motivos para que descontinuidades ocorressem com o etanol foi que, como 

mencionado na subseção anteriormente, as primeiras demandas foram emergindo em 

diferentes departamentos da organização, sem que houvesse um direcionamento mais claro e 

conciso do que deveria ser feito. Nesse contexto, as principais dificuldades que a EPEB 

demonstrou foi o de estabelecer: (a) para quem direcionar a produção de etanol e (b) de que 

modo se daria a sua inserção no setor.  

Por parte da EPEB, o interesse em investir no etanol teve ligações com a possibilidade 

de realizar a exportação desse biocombustível. No nível internacional, um dos primeiros 

países a demonstrar interesse em importar o etanol brasileiro em grande escala foi o Japão, 

um país historicamente dependente de energia importada (ver CONCEIÇÃO, 2009; 

MACEDO e NOGUEIRA, 2004). Como signatário do Protocolo de Quioto e incluso no 

Anexo I, o Japão também precisava desenvolver políticas ambientais de combate às emissões 

de gases do efeito estufa, incluindo principalmente o corte de emissões na área de transportes 

(MATSUMOTO et al., 2009). Uma das soluções que eram estudadas, por volta de 2004, para 

cumprir com metas de corte de emissões de gases de efeito estufa era a adição de 3% de 

etanol na gasolina. 105 Como o país tem tido historicamente severas limitações no quesito de 

                                                 
105 Ver Matsumoto et al. (2009) para informações das políticas ambientais recentes do Japão. A Figura 8, 
apresentada no capítulo anterior, mostra que o Japão já figurava entre os países que planejavam a inclusão de 
etanol na sua matriz energética. 
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terras disponíveis para plantio, a importação era o meio mais plausível para operacionalizar 

esse tipo de política de adição (ver em ZHOU e THOMPSON, 2009).  

O investimento em biocombustíveis parece estar seguindo a estratégia de atuar em 

energias renováveis, conforme a estratégia formal declarada em 2004, na qual interesses de 

cunho econômico explicariam tal escolha. O potencial de comercialização com o Japão, uma 

das principais economias do Norte global, justificaria investimentos em biocombustíveis por 

parte da organização. 

No ano de 2005, a EPEB assinou um acordo de parceria com uma empresa japonesa, 

levando a criação de uma joint venture sediada no Japão. A partir de então, o foco da EPEB, 

em relação ao etanol, passou a reforçar a noção de criação de mercados e instituições, no nível 

internacional, que fomentassem a exportação de etanol (FARINELLI et al., 2009; VERDONK 

et al., 2007). A expectativa era a de que as barreiras tarifárias e não tarifárias pudessem ser 

diminuídas por meio desse tipo de acordos bilaterais entre Brasil e outros países como o Japão. 

Contudo, o país asiático tem demonstrado que seu mercado de energia também é 

extremamente complexo, com várias interfaces entre interesses públicos e privados, 

principalmente no que diz respeito ao alto grau de participação governamental no setor (ver 

MATSUMOTO et al., 2009), tornando o processo de inserção da EPEB nesse país 

particularmente difícil. 

Aspectos econômicos e a ambientalização da estratégia poderiam ser consideradas 

como elementos a tornarem a EPEB mais favorável a uma justificação e entrada da 

organização em operações ligadas ao etanol no território brasileiro. Dado o enfoque em 

construção de mercados internacionais, a EPEB afirmava que não pretendia concorrer no 

mercado nacional de etanol – afirmativa reiterada diversas vezes por dirigentes da 

organização entre 2004 a 2008 – tendo como argumento o desinteresse em competir com 

produtores alcooleiros dentro do nível nacional. O nível de atuação seria, nesses termos, nas 

oportunidades no exterior. De certo modo, esse tipo de afirmações ajudou a diminuir alguns 

temores, por parte de produtores sucroalcooleiros, de que a EBEP pudesse desestabilizar o 

setor. 

Desde que os biocombustíveis passaram a figurar na principal estratégia formal da 

EPEB, no ano de 2007, houve uma série de anúncios de que passaria a promover a sua entrada 

factual na produção de etanol e em outras atividades dentro da cadeia de negócios do etanol. 

No plano estratégico publicados pela EPEB em 2007, por exemplo, essas iniciativas 

englobavam desde a produção da cana-de-açúcar propriamente dita, passando por 

investimento em logística e distribuição, permeando até a comercialização de etanol ao 
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exterior. Entretanto, no nível internacional, dificuldades em fechar acordos fizeram com que 

se modificassem (ou postergassem) a execução da maioria das estratégias de curto e médio 

prazo da organização no nível organizacional (ver também LUCON e GOLDEMBERG, 

2009). 106 

Em 2008, a EPEB oficializou a estratégia de “atuar no negócio etanol, participando da 

cadeia produtiva nacional e do desenvolvimento de mercados internacionais”. Ao incluir o 

nível internacional na pauta das principais estratégias da EPEB relativas ao etanol, analisar os 

potenciais países interessados nesse tipo de operação era uma parte fundamental do processo. 

Todavia, já era sabido que existiriam dificuldades em exportar etanol, principalmente por 

causa do protecionismo que já vigorava nos EUA, Japão e na maioria dos países europeus 

(FAO, 2007; MACEDO e NOGUEIRA, 2004). Apesar da aderência entre as necessidades de 

consumo dos países tidos como mais desenvolvidos e a possibilidade de suprir tal demanda 

com o etanol, a legitimação de um maior comércio não dependia de questões estritamente de 

mercado, envolvendo uma dimensão política e diplomática entre governos107 (HAGE, 2008; 

SIMÕES, 2007).  

Uma vez que os países pertencentes ao Anexo I do Protocolo de Quioto pareciam ser 

mais propensos a considerar energias renováveis, 108 a EPEB apostava, em consonância com o 

cenário geopolítico internacional, na exportação a esses países como forma de consolidar a 

estratégia de internacionalização do etanol. Ademais, a possibilidade de que grandes 

corporações passassem a suprir demandas por biocombustíveis, em correspondência as 

pressões por menores emissões de gases de efeito estufa, era apontado como uma forte 

tendência (e.g., ASSIS et al., 2007; CAESAR et al., 2007). 

Nesse sentido, os principais dirigentes da EPEB passaram a declara que o 

“biocombustível contribui para a redução do aquecimento global” assim como a idéia de que 

“o mundo precisa diversificar a sua matriz energética” 109. A busca de crescimento por meio 

da atuação em novos mercados também fazia parte desse processo de ambientalização, uma 

                                                 
106 Um dos motivos para que mudanças menos sensíveis no nível internacional estavam ligados ao fato de que 
decisões em nível governamental e de instituições públicas de outros países tendem a não permitir uma expansão 
acelerada no comércio internacional de biocombustíveis, afetando a dinâmica de mercado (PALMUJOKI, 2009). 
Apesar de haver alguns acordos bilaterais e multilaterais de comércio internacional de biocombustíveis, têm 
predominado a manutenção de barreiras tarifárias e não tarifárias (FAO, 2007; REN21, 2009), principalmente 
por parte dos principais consumidores de combustíveis carburantes (e.g., Canadá, EUA, Japão). 
107 Em termos de indicativo de negociações internacionais entre governos, entre 2005 e 2008, o Brasil celebrou 
acordos de  cooperação com a África do Sul, Chile, Dinamarca, EUA, Índia, México, Moçambique, Países 
Baixos, Panamá, Suécia e, em nível blocos econômicos, com o Mercosul e União Econômica e Monetária do 
Oeste Africano (UEMOA) (ver MDIC, 2009). 
108 Considerando o fato de que a promoção de “formas renováveis de energia” faz parte das iniciativas a serem 
incentivadas pelos países signatários do Protocolo de Quioto. 
109 Frases retiradas de apresentações públicas realizadas por funcionários e dirigentes da EPEB. 
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vez que possibilitava a criação de novos âmbitos de atuação para a empresa, tanto no âmbito 

nacional quanto no internacional. Em entrevista publicada em novembro de 2008, o 

presidente da subsidiária da EPEB responsável pela organização produtiva de 

biocombustíveis declarou que: 

É evidente que no setor de energia, o petróleo e o gás natural merecem destaque, 
mas o biocombustível é cada vez mais importante no cenário mundial. [O 
departamento de biocombustíveis da EPEB] está sustentada em três importantes 
pilares. O primeiro é com ênfase na responsabilidade ambiental, com a possibilidade 
de inclusão na matriz energética mundial de um combustível renovável e que 
contribui para a redução do aquecimento global no planeta. Sabemos que em suas 
matrizes energéticas, o mundo tem uma porcentagem de energia renovável na ordem 
de 13%, e, no Brasil, esse valor é de 46%. Há, portanto, bastante espaço para os 
biocombustíveis tanto no Brasil quanto em outros Países. O segundo pilar está 
relacionado às oportunidades empresariais. O mundo precisa e demanda, a cada dia, 
mais energia renovável, principalmente biodiesel e etanol, e o Brasil se apresenta 
como um dos países com melhores condições para produzir biocombustíveis. Prova 
disso é o sucesso do etanol que o Brasil já produz há 30 anos. [...] O terceiro pilar é 
o social. A empresa está comprometida com as premissas do Programa Nacional de 
Produção e Uso de Biodiesel, lançado pelo Governo Federal, que visa desenvolver 
ações que gerem emprego e renda no campo. 

Esse tipo de postura também poderia ser descrita como condizente com a idéia de que, 

no processo de lidar com questões ambientais, algumas organizações poderiam desenvolver 

“oportunidades para aumentar ou estender seu posicionamento competitivo por criar produtos 

[...] que exploram demandas induzidas pelo clima” (PORTER e REINHARDT, 2007, p. 22) 

nas suas estratégias. No âmbito de mercado, parecia que, de fato, havia “oportunidades ganha-

ganha” que poderiam vir a ser aproveitadas com a transformação do etanol de um tipo de 

combustível alternativo a ser consumido em novos mercados internacionais.  

As barreiras comerciais no nível internacional criaram um cenário mais adverso, 

particularmente em termos de criação de mercados externos, para que as estratégias 

anteriormente apontadas pela EPEB pudessem ser praticadas de fato. Segundo relatado pelos 

informantes da área internacional da EPEB, as estratégias da organização estavam 

estruturadas, no nível interno, tendo como pressuposto uma intensificação nas relações 

comerciais em mercados no exterior. Elas precisaram ser reformuladas para permitir uma 

maior inserção da EPEB na cadeia do etanol no nível nacional, uma vez que o acesso a 

mercados no exterior eram restritas no nível internacional, mas eram mais acessíveis no nível 

nacional. 

Dessa forma, o destino “prioritário” para o etanol comercializado foi um dos 

elementos que se modificaram por diversas vezes por parte da EPEB. Inicialmente, como já 

exposto, a expectativa era a de exportar grandes volumes para o Japão. Posteriormente, com 

os anúncios de leis obrigando a mistura de combustíveis renováveis em combustíveis de 
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origem fósseis nos EUA e na União Européia (ver também Anexo 3), esses países passaram a 

ser inclusos como novos e potenciais destinos para exportação pela EPEB. Apesar de exportar 

etanol em pequenos volumes para Japão, EUA e Europa – usualmente abaixo das metas 

pretendidas –, a EPEB ainda buscava estabelecer contratos de maior volume e de mais longa 

duração com algum desses países. A Figura 16 mostra um mapa indicando os principais 

destinos almejados para exportações de etanol no planejamento da EBEP em 2008. A figura 

ilustra que os mercados-alvos a serem explorados eram os principais centros de consumo de 

energia do Norte global.  

 

 
Figura 16 – Destinos para a exportação projetados pela EPEB 

Fonte: Coleta de campo 110  

 

A persistência de barreiras comerciais pode se relacionada a disputas que contradizem 

a primazia da dimensão econômica. O etanol não parece ser tratado simplesmente como uma 

commodity, propriamente dita, pois tem sido considerada também como um recurso 

energético no âmbito geopolítico. O peso (geo)político da decisão de adotar o etanol na matriz 

energética de um país tem diversas implicações que não se limitam a um nível de análise. Isso 

ajuda a compreender porque há ambigüidades e “idas e vindas” em decisões relacionadas a 

                                                 
110 Apresentação de um funcionário da EPEB, datada em 13 de jul. de 2008. 
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uma incorporação do etanol na matriz energética, particularmente em países que não tem 

capacidade de produzir esse combustível em larga escala.  

Em 2009, após longas negociações com o governo do Japão, 111 o país asiático voltou 

a ser um destino considerado como mais factível para exportação – dentro dos moldes 

desejados pelos dirigentes e autoridades da EPEB. A organização conseguiu estabelecer 

novos acordos não apenas no âmbito de mercado, mas principalmente na esfera 

governamental, contando inclusive com reuniões junto ao Ministério do Meio Ambiente 

japonês, conforme relatado na pesquisa de campo. Com esse acordo, a EPEB obteve 

autorização para a condução de projetos-piloto para ao emprego experimental do etanol na 

matriz energética do Japão. Para tanto, construiu uma usina, em território japonês, capaz de 

produzir gasolina com 3% de etanol na sua composição. 112 

A projeção de comercialização que a EPEB se baseou em 2009, como mostra a Figura 

17, indica que a organização trabalha com um cenário de intensificação do fluxo do produto 

no nível internacional. Com a projeção de uma intensificação considerável de comercialização 

internacional para o ano de 2020, essa figura aponta para uma expectativa de crescimento da 

importância do etanol como recurso energético não apenas no nível organizacional, como 

também no nível internacional. Entretanto, a possibilidade de orga 

A incorporação do etanol na estratégia formal da EPEB não se trata, portanto, apenas 

de ações direcionadas a uma simples exportação de combustível. Segundo os informantes da 

EPEB, a organização é associada no exterior como sendo um produtor de etanol, capaz de 

exportá-lo em grandes quantidadoes. Entretanto, como frisaram os praticantes da organização, 

a EPEB ainda não contava com uma produção própria de etanol até o final de 2009. 113 Para 

alinhar a estratégia com os objetivos de maior projeção internacional, era necessário 

incorporar a produção de etanol como uma das atividades no nível interno, o que significava 

adentrar ao setor produtivo alcooleiro no nível nacional. Entretanto, como já ressaltado na 

subseção anterior, a própria participação da EPEB na produção de etanol era considerada um 

ponto controverso no nível organizacional, uma vez que o foco de atividades operacionais, 

para muitos funcionários e dirigentes, deveria permanecer voltado apenas para o petróleo. 

 

                                                 
111 Que contou com reuniões com o Ministro do Meio Ambiente japonês, Sakihito Ozawa, durante o ano de 2009. 
112 Conforme noticiado em Ipcdigital.com (2008). 
113 No início de 2010, a EPEB passou a contar com uma pequena capacidade de produção com a aquisição de 
parte da participação acionária em algumas usinas no Brasil. 
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Figura 17 – Fluxos internacionais de etanol, em 2007 e em 2020 

Fonte: Coleta de campo 114 

 

A legitimidade da incorporação do etanol não dependia apenas de elementos no nível 

externo, como também precisava ser negociada nos níveis interno da EPEB. Isso porque, 

diferentemente de uma empresa típica representada pela literatura de gestão estratégica, em 

que a autoridade é hierarquicamente definida na elaboração e condução das estratégias 

(CHANDLER, 1962 e 1977; CLEGG et al., 2001; MINTZBERG et al., 2000), na EPEB, as 

estratégias necessitam ter uma congruência entre o conteúdo dessas estratégias com as 

expectativa dos constituintes internos e stakeholders da organização. As relações de poder no 

nível interno, entretanto, puderam ser limitadamente consideradas, uma vez que houve um 

acesso e co-produção de dados restritos a esse respeito. Entretanto, mesmo perante tais 

limitações, há evidências, com base nas entrevistas com praticantes no nível interno e externo 

da organização, que essa é uma dimensão relevante no processo de mudança na estratégia da 

EPEB. 

Para diminuir as divergências internas e os rearranjos necessários para que estratégias 

direcionadas ao etanol fossem justificadas, os informantes da EPEB afirmaram que o os 

dirigentes da organização decidiram pela criação de uma subsidiária especializada em na 

                                                 
114 Mapa de fluxos comerciais de etanol contido em uma apresentação proferida pelo presidente da EPEB, no ano 
de 2009, em evento realizado em São Paulo. 
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produção de biocombustíveis a ser controlada pela EPEB. Como isso, a os dirigentes 

buscavam, conforme afirmou um dos funcionários da EPEB entrevistados, uma garantia de 

que as operações em biocombustíveis não se tornassem contrários às estratégias estabelecidas 

assim como “menos problemáticos aos interesses nas atividades ligadas ao setor petrolífero”. 

A criação dessa subsidiária ganhou força no nível interno, segundo o gerente de 

logística e comercailização entrevistados, pela tendência do crescimento da importância dos 

biocombustíveis na matriz energética nacional e, potencialmente, internacional. A entrada de 

outras grandes corporações petrolíferas nesse tipo de operação, inclusive no Brasil, também 

pesou consideravelmente nessa decisão em um segundo momento, segundo relata o 

empresário do setor sucroalcooleiro entrevistado (ver CHAZAN, 2009). Por outro lado, a 

estratégia de entrar em atividades de produção de etanol, verticalizando a participação da 

organização na cadeia produtiva alcooleira, também se alinhava com a intenção do Governo 

Federal em fazer do Brasil uma liderança na área de biocombustíveis (ver AMORIN, 2007; 

SIMÕES, 2007). 

A EPEB anunciou, por meio do plano estratégico de 2008, que seu objetivo era o de 

ser uma das “cinco maiores produtoras mundiais de biocombustíveis” 115, tornando-se uma 

organização-chave na construção de um mercado internacional mais amplo. Para dar 

seguimento a esse tipo de intenção estratégica, os dirigentes passaram a afirmar que era 

necessária uma maior participação em toda a cadeia produtiva do setor alcooleiro. Um dos 

motivos era a possibilidade de controlar flutuações muito acentuadas no fornecimento de 

etanol no Brasil, o que tem sido uma característica do setor sucroalcooleiro (RAMOS e 

SZMRECSÁNYI, 2002). 116  

A entrada da EPEB na produção de etanol foi vista como uma estratégia importante, 

por parte dos dirigentes da organização, para garantir que o fornecimento de etanol não 

sofresse com essas flutuações de oferta do setor sucroalcooleiro. Além disso, com a 

intensificação da entrada de investimento estrangeiro direto (IED) no setor sucroalcooleiro no 

Brasil durante essa primeira década do século XXI, também passou a ser incerto se uma maior 

concentração da produção de etanol, sob o controle de grandes corporações estrangeiras, 

poderia comprometer as operações e pretensões futuras da EPEB. 

Até a criação da subsidiária especializada em biocombustíveis, em 2008, segundo 

entrevistas coletadas na pesquisa de campo, o modelo de negócio era voltado para o 

                                                 
115 Extraído do planejamento estratégico da EPEB de 2009. 
116 Isso se deve ao fato de que grande parte das usinas existentes no Brasil tem flexibilidade para alternar a sua 
produção para etanol ou açúcar de acordo com flutuações de mercado dos respectivos produtos (ver GUEDES e 
GIANOTTI, 2009). 
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desenvolvimento de parcerias diretas com empresas japonesas, esperando que houvesse uma 

maior possibilidade de concretizar as exportações ao Japão na prática. Nesse modelo, a 

empresa disponibilizaria a sua estrutura logística, o produtor brasileiro entraria com a 

experiência de produção da cana-de-açúcar e os sócios internacionais abririam espaços nos 

seus respectivos mercados. Esse tipo de parceria, apesar de não ter sido descartado, mesmo 

que tenha se mostrado pouco efetivo, precisou ser repensado juntamente com a manutenção 

de dificuldades e barreiras para firmar acordos de exportação de etanol (ver CARVALHO, 

2008; SCARAMUZZO, 2007). 

Ao final de 2009, a EBEP passou a dar preferência, afinal, a parcerias diretas entre 

produtores brasileiros e a própria empresa. Juntamente com essa decisão, a EPEB também 

passou a anunciar, ao contrário do que divulgara anteriormente, que passaria a planejar a 

comercialização de parte de sua produção no mercado interno – apesar de ainda buscar 

priorizar a exportação como parte da primordial de sua estratégia. Isso porque não era 

“apenas” uma concorrência entre empresas brasileiras, mas uma disputa em um mercado que 

passava a contar com a participação crescente de capital de países estrangeiros – ainda que o 

gerenciamento fosse feito por uma administração local. 117 

Mesmo não tendo sido determinantes únicas, elementos ligados a interesses 

econômicos no nível internacional, ajudaram a nortear o processo de incorporação do etanol 

na EPEB. A despeito de algumas mudanças em relação a quem seria destinado e de que forma 

seria a participação da EPEB na produção de etanol, a ambientalização da organização teve 

implicações nas relações de poder no nível organizacional. No nível nacional, os novos 

objetivos da EPEB fizeram com que houvesse uma interação maior com produtores 

sucroalcooleiros no nível nacional, igualmente mudando o contexto das relações de poder 

entre a organização e produtores. ,  

 

5.4 Considerações finais 

O presente capítulo argumentou que a ambientalização da estratégia auxiliou a EPEB 

a enfrentar algumas das críticas direcionadas contra a organização, na qual problemas 

ambientais se tornaram uma forma de questionar a capacidade da organização na condução de 

suas atividades. No framework de análise utilizado, legitimidade auxiliou a analisar questões 

                                                 
117 Por intermédio da EPEB, o Brasil vem trabalhado não apenas para garantir a uma parcela de controle no setor 
do etanol, que conta cada vez mais com a presença de capital estrangeiro. Conforme foi levantado na pesquisa de 
campos junto a funcionários da EPEB, Colômbia, Cuba, Paraguai, Peru e Uruguai são alguns dos países que vem 
recebendo auxílio técnico do Brasil para implementar políticas de mistura de etanol na gasolina (ver também 
CHARLEAUX e SIMON, 2009). 
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relacionadas a poder com a estratégia da EPEB, na qual se buscou destacar a interação do 

nível organizacional com os níveis nacional e internacional. 

A ambientalização da estratégia ajudou a afastar a noção de que a EPEB representava 

algum tipo de perigo eminente ao meio ambiente, à economia e à sociedade, como usualmente 

tem sido expresso e defendido por alguns especialistas e think tanks, principalmente no Norte 

global (ver BREMMER, 2008; ECONOMIST, 2005; FRIEDMAN, 2006). Em um contexto 

em que ainda perdura a idéia de que “empresas petroleiras nacionais são infestadas de 

burocracia, desperdício e favorecimento político” (BREMMER, 2008, p. 57), evitar que 

questões ambientais se tornassem em algum tipo de ameaça para a EPEB se tornou relevantes 

em termos de ambientalização.  

Por outro lado, a ambientalização da estratégia na EPEB também conferiu maior poder, 

dentro de tendências para dar maior ênfase em questões ambientais, para estender suas 

atividades econômicas em âmbitos que antes seriam mais difíceis ou até mesmo impensáveis. 

O etanol é um exemplo de área de atividade econômica em que a EPEB não atuava 

anteriormente, seja de curto ou longo prazo, sendo considerada como uma mera obrigação 

legal. 

O processo de ambientalização da estratégia da EBEP, dentro dos limites do período 

analisado, poderia ser compreendido com base em argumentos relacionados a imposições de 

“modelos” de conduta gerenciais advindas de países do Norte global, tais como o Pacto 

Global. A organização estaria simplesmente replicando modelos baseados em ferramentas 

gerencialistas, com aderência a preceitos neoliberais, constituídas desde países tidos como 

mais desenvolvidos. Entretanto, essa explicação parece ser restritiva, na medida em a 

ambientalização da estratégia da EPEB não se justificou apenas tendo em vista apenas 

questões econômicas. 

As ambigüidades internas geradas por trabalhar com produtos que podem ser 

substitutas mútuas, como é o caso da gasolina e do etanol, têm se mostrado com um tópico 

influente no nível organizacional da EPEB. Isso contextualiza parte das relações de poder no 

nível interno, na qual disputas internas por recursos que influenciaram o processo de 

incorporação do etanol na estratégia formal da organização, aonde o petróleo vem 

concentrando grande parte dos recursos e investimentos. É inequívoca a importância do 

petróleo na EPEB, e de que esse recurso energético ainda permanecerá tendo um grande peso 

estratégico na matriz energética no nível internacional. Mesmo que o espaço para o etanol na 

estratégia dentro da EPEB ainda seja relativamente pequeno, o etanol passou a ter maior 

relevância nessa organização, passando a ser incorporada na estratégia formal da organização. 
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Mudanças no quadro geopolítico, principalmente em termos de demanda de energia, 

também fez parte do contexto em que dirigentes da EPEB passaram a considerar a 

possibilidade de exportação de etanol. Isso também corroborou para que mudanças na 

estratégia formal da organização ocorressem. No nível nacional, a organização passou a 

planejar sua inserção em diversas atividades ligadas com a produção de etanol. Portanto, a 

incorporação do etanol na estratégia da EPEB não tem implicações que se restringiram ao 

contexto interno da organização. A incorporação do etanol fez com que a organização 

passasse a mudar suas relações de poder no nível externo da organização, tanto ao nível 

nacional quanto internacional. 

De forma similar, parece se restringir a questões de econômicas, na qual outros 

interesses geopolíticos estão em jogo. Apensar de questões econômicas auxiliarem a 

compreender certos elementos do processo, o foco apenas em aspectos econômicos e de 

mercado, como sugerem perspectivas neoliberais, desconsiderar a relevância da dimensão de 

poder. A literatura dominante na área de Estratégia, ao invés de considerar questões de poder, 

tende a enfatizar uma face ligada apenas a questões econômicas, negligenciando e deixando 

menos aparente as interfaces geopolíticas. 

Estratégias de organizações do porte da EPEB parecem não “responder” apenas a 

pressões externas, como podem moldar mercados, instituições e outras organizações. O 

processo de ambientalização da estratégia ocorreu na EPEB ajuda a refletir e ressaltar alguns 

desses aspectos no âmbito da área de Estratégia, ao contrário do foco em aspectos 

estritamente econômicos que predomina na literatura da área.  
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6 ESTRATÉGIA, LEGITIMIDADE E COMPETIÇÃO NO NÍVEL NACI ONAL 

 

Desde que o etanol passou a receber maior atenção no nível internacional (e.g., 

MACEDO e NOGUEIRA, 2004), ainda por volta de 2003, no Brasil, houve a constatação de 

que a estrutura logística brasileira na área de biocombustíveis líquidos era um ponto central a 

ser tratado. Considerada como uma limitação na cadeia de produção, a estrutura logística era 

considerada como uma das principais limitações para qualquer tipo de iniciativa de 

intensificação nas exportações de etanol no nível nacional (ver também HAGE, 2009; 

PETRAGLIA et al., 2009). 

A intenção de disseminar internacionalmente o etanol esbarrava na inexistência de 

uma estrutura condizente com essa proposta. A utilização de vias rodoviárias para o transporte 

de etanol ficou em torno de 95% em 2008 (AGEO, 2009). Tal concentração em um tipo de 

modalidade de transporte tem criado gargalos logísticos, uma vez que tem sido limitada a 

capacidade de deslocamento do etanol em grandes volumes. Um importante executivo da área 

de logística, durante um encontro profissional que debateu a exportação de etanol, declarou 

que: 

Apenas para se ter uma idéia, a entrega no porto de Santos de um lote de 4.500 m³ 
de álcool anidro (negociado dentro dos padrões que devem ser exportados a Europa) 
saindo da região de Ribeirão Preto, envolve 40 veículos bitrens, com capacidade de 
45m³ cada um. Atendendo a toda a regulamentação prevista, serão necessárias 100 
viagens, numa cadência de 5 dias. (AGEO, 2009) 

Se for considerada a previsão de que o volume de exportação de etanol pode chegar a 

mais de oito bilhões de litros em 2017, segundo projeções informadas pela funcionária de uma 

empresa pública na área de planejamento energético, isso significaria um acréscimo ainda 

maior na utilização da malha rodoviária no Brasil. Estruturalmente, esse volume 

sobrecarregaria o uso das rodovias, além de adicionar uma pressão ainda maior nos principais 

portos paulistas. 118 Sob esse prisma, a ambição de alavancar a participação do etanol no nível 

internacional, se não fosse inviável, seria bastante oneroso (PETRAGLIA et al., 2009). A 

persistência de problemas logísticos tem sido apontada como uma das maiores barreiras para 

o aumento das exportações de etanol produzido no Brasil, ressaltando o problema sob um 

enfoque econômico. 

Brazil's fragmented network of ethanol producers and limited distribution 
infrastructure will struggle to keep pace, and emerging technologies will lower 

                                                 
118 Nesse caso, agravado pelo fato de que a produção de etanol no Brasil ter grande concentração no Estado de 
São Paulo, o que forçaria a concentrar nos portos desse Estado, já bastante demandados. 
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production costs in other countries, making them more competitive with Brazil. 
(ASSIS et al., 2007, p. 116) 

Durante o ano de 2004, começaram a circular as primeiras informações acerca de 

investimentos direcionados especificamente à logística do transporte de etanol no nível 

nacional (e.g., MACEDO e NOGUEIRA, 2004). Tratava-se de um conjunto de projetos de 

construção de dutos de escoamento de etanol, apelidados de “alcooldutos” (ou “etanoldutos”), 

a serem construídos para ligar regiões produtoras de etanol a portos. 

Essa estrutura dutoviária funcionaria de forma similar aos dutos que transportam gás 

e/ou petróleo, possibilitando movimentar etanol em grandes volumes, mas com menores 

custos. Segundo estimativa levantada durante uma das entrevistadas junto a um funcionário da 

EPEB, a redução de custo no transporte com a utilização de dutos, em relação ao uso 

extensivo de caminhões, poderá variar de 40% a 75% por litro transportado (estimativa 

similar pode ser vista em AGEO, 2009). 

No que se refere a esses investimentos em logística, as principais estratégias e disputas 

estavam centradas, até então, em um nível nacional, na qual interferências de organizações 

internacionais eram diminutas (ver HAGE, 2009; PETRAGLIA et al., 2009). Mais do que 

uma participação na cadeia produtiva do etanol propriamente dita, a intenção da EPEB em 

2004 era, segundo um dos informantes da EPEB, a de participar mais em aspectos de logística 

e comercialização. Essa estratégia se baseava em uma maior presença em negociações de 

contratos para exportação, abrangendo também atividades na logística e em procedimentos 

técnicos e legais para garantir o escoamento do etanol no exterior. 119  

O controle sobre a estrutura logística tem sido um ponto de disputas entre a EPEB e 

produtores sucroalcooleiros, especialmente tendo em vista a histórica importância desse 

controle no setor energético (GRANT, 2005; GRANITZ e KLEIN, 1996; KLARE, 2007; 

SAMPSON, 1975). Os alcooldutos podem ser fundamentais, tal como no setor petrolífero em 

que a EPEB vem operando, para estabelecer os contornos de como a cadeia produtiva do 

etanol opera, na qual o poder para firmar acordos comerciais em condições mais favoráveis 

está em jogo por meio de melhores custos em termos econômicos.  

Neste capítulo, serão analisadas algumas das implicações que as estratégias da EPEB 

representam no setor do etanol no nível nacional. A importância de elementos relacionados a 

logística na legitimação da EPEB no setor do etanol será considerada, bem como elementos 

de poder que permeiam as relações entre a EPEB e os empresários do setor sucroalcooleiro.  
                                                 
119  Em paralelo, a empresa também investia em desenvolvimento de tecnologias para produção a 
biocombustíveis, sem que, necessariamente, estivesse sendo almejada uma participação efetiva no setor 
produtivo. 
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Para analisar o nível nacional, este capítulo foi dividido em mais duas subseções. Na 

primeira subseção, será feita uma contextualização de como o processo de incorporação do 

etanol passou a modificar as relações de poder da EPEB com o setor sucroalcooleiro, na qual 

disputas e sobreposições entre produtores de etanol e as atividades dessa organização 

passaram a se tornar mais intensos. Em particular, ao enfocar as relações de poder, busca-se 

analisar até que ponto elas estão mais pautadas em questões pertinentes ao nível nacional ou a 

aspectos ligados a imposições de tendências advindas no nível internacional. Na segunda 

subseção, por meio da análise dos projetos de alcooldutos, serão analisados elementos que 

permitem considerar a incorporação do etanol na estratégia da EPEB vis-à-vis com a literatura 

dominante na área de estratégia, ressaltando a relevância de aspectos geopolíticos no nível 

nacional de análise. 

 

6.1 A relação entre a EPEB e produtores sucroalcooleiros no nível nacional 

Antes de receber atenção internacional na década de 2000, o setor sucroalcooleiro 

havia passado por importantes mudanças estruturais na década de 1990. A despeito do intenso 

lobby dos produtores, seguindo tendências de preceitos neoliberais, houve uma intensa 

desregulamentação e liberalização do setor sucroalcooleiro no Brasil (ver RAMOS e 

SZMRECZANYI, 2002; VEIGA FILHO e RAMOS, 2006).  

Esse processo pode ser resumido numa seqüência iniciada pela liberalização da 
produção e da comercialização, com o fim do monopólio do Governo Federal nas 
exportações e a extinção das quotas de comercialização interna de açúcar em 1988, 
passando pela eliminação das quotas de produção em 1991, e pela liberalização da 
comercialização do álcool combustível em 1998, para chegar à liberalização dos 
preços dos bens, que começou com os do açúcar (exceto o cristal standard) e do 
álcool anidro e chegou à dos preços da cana, do açúcar cristal standard e do álcool 
hidratado em fevereiro de 1999. (RAMOS e SZMRECZANYI, 2002, p. 105) 

Apesar dessas mudanças, a organização produtiva permaneceu verticalmente 

organizada, isto é, baseada em uma concentração fundiária que aglutinava a produção agrícola 

e industrial. Desde o final da década de 1990, houve um crescimento na concentração da 

produção em um menor grupo de empresas, principalmente por meio de fusões e aquisições 

(RAMOS e SZMRECZANYI, 2002; GUEDES e GIANOTTI, 2009). Variações no volume de 

etanol produzido durante toda a década de 1990 foi relativamente pequena, na qual é possível 

observar que a produção cresceu mais consideravelmente a partir de 2006 (ver Anexo 7). 

Ao longo da década de 2000, o contexto passou a ser mais favorável ao setor 

sucroalcooleiro brasileiro, principalmente pelo crescente interesse de diversos grupos 

econômicos, nacionais e internacionais, em realizar investimentos nesse setor no Brasil. 
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Segundo dados levantados por Neves e Conejero (2007), o setor sucroalcooleiro, no ano de 

2006, teve um faturamento total próximo de 20.5 bilhões de dólares, gerou quatro milhões de 

empregos diretos e indiretos, teve uma área de cana-de-açúcar cultivada de seis milhões de 

hectares, gerou seis bilhões de dólares em impostos e respondeu por um Produto Interno 

Bruto de aproximadamente 68 bilhões de dólares. 

Apesar de considerar positivamente o interesse de realização de investimentos no setor 

sucroalcooleiro, segundo o empresário do setor sucroalcooleiro entrevistado, produtores do 

setor receberam com grande receio possibilidade de a EPEB ter uma participação mais ativa 

nos biocombustíveis, principalmente no Estado de São Paulo. Segundo o praticante, isso se 

deve ao fato de que empresários desse Estado seriam os mais afetados. De fato, os dados de 

produção mostram que São Paulo controla cerca de 60% da produção de cana-de-açúcar no 

Brasil, tendo historicamente grande peso político em São Paulo (ver BNDES e CGEE, 2008; 

RAMOS e SZMRECSÁNYI, 2002; SHIKIDA e BACHA, 1998). 120 

O interesse expresso pelo Governo Federal brasileiro de fazer com que a EPEB tivesse 

uma participação mais efetiva no etanol fomentou um grande receio no setor (ver também 

CASADO, 2007; JANK, 2007). Uma série de questões fundamentava os temores de grupos 

empresariais sucroalcooleiros em relação a EPEB. Dentre elas, com base nas anotações 

realizadas nas entrevistas, destacam-se (a) a assimetria de poder econômico em relação e 

produtores alcooleiros no nível nacional; (b) a possibilidade de “estatização” do setor e a 

perda de poder dos produtores no setor; (c) a existência de objetivos estratégicos distintos e 

conflitantes entre a EPEB e os empresários sucroalcooleiros; e (d) a possibilidade de ficarem 

sob a dependência estrutural da EPEB.  

Pelo porte econômico e político da EPEB, os praticantes que trabalham junto ao setor 

sucroalcooleiro expuseram que havia a possibilidade de que a concorrência seria muito 

desigual se dependesse simplesmente de mecanismos de mercado. Dependendo de como fosse 

conduzida a inserção da EPEB no setor, seria extremamente difícil de ser factível qualquer 

tipo de competição no nível econômico. O volume de investimentos que a EPEB poderia 

mobilizar, por exemplo, era consideravelmente desproporcional ao que o setor sucroalcooleiro 

conseguiria realizar.  

                                                 
120 Além disso, produtores desse Estado garantiram o controle sobre grande parte da agroindústria canavieira no 
decorrer do século XX e, correspondentemente, a uma influência considerável parcela da cadeia produtiva do 
setor de açúcar e de etanol no Brasil. 



 

 

152 

Mesmo dentro de um cenário de econômico de mercado mais positivo, 121 anterior aos 

problemas financeiros e especulativos ocorridos nos principais centros econômicos e 

financeiros internacionais em 2008, a perspectiva de investimentos projetados para o setor 

sucroalcooleiro no Brasil, entre os anos de 2008 a 2016, girava em torno dos US$ 17 bilhões 

(ver GOES et al., 2008). Em um período de tempo similar, as estimativas de investimento da 

EPEB, de acordo com o planejamento estratégico divulgado em 2009, eram superiores ao 

valor de US$ 170 bilhões. 122 Portanto, a assimetria de poder financeiro era suficientemente 

clara pelo lado dos produtores sucroalcooleiros, disparidade econômica essa que gerava 

grandes receios da presença de uma organização tão discrepante dentro do setor. 

Uma das formas de pressionar a EPEB, objetivando bloquear uma incorporação do 

etanol na estratégia da organização, foi pela disseminação de um entendimento de que a 

presença do governo na economia é prejudicial para a dinâmica econômica do etanol, como 

apregoam os preceitos neoliberais. Grupos de produtores sucroalcooleiros passaram a 

combater os projetos da EPEB no âmbito governamental, por intermédio de organizações de 

representação setorial, afirmando que havia uma forma velada de “estatização” em curso por 

parte do governo. Assim, do ponto de vista dos sucroalcooleiros, estratégias da EPEB para se 

inserir no setor eram descritos como abusivos por buscar monopolizar a venda do etanol 

brasileiro ao exterior, inibindo a possibilidade de concorrência. Essa insatisfação por parte dos 

produtores sucroalcooleiros foi tornada pública em matéria assinada por José Casado (2007, p. 

39), no jornal O Globo, na qual o jornalista afirma que: 

O governo decidiu controlar toda a cadeia produtiva de álcool e outros 
biocombustíveis – a produção, o transporte, a exportação e a importação. E vai 
enquadrar a indústria no mesmo regime jurídico reservado na Constituição para o 
setor de petróleo. Mudanças estão previstas na legislação de petróleo (lei 9.478, de 
1997) e de abastecimento de combustíveis (lei 9.847, de 1999), com aumento do 
poder e das atribuições da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A agência passaria 
a ser responsável pela regulação e autorização das atividades de produção, 
estocagem, distribuição, revenda, comercialização, importação e exportação de 
álcool. [...] Essa intervenção governamental em um segmento da economia onde 
atuam mais de 300 empresas privadas é entendida com um objetivo político claro: 
privilegiar a [EPEB] e favorecer seu plano de se transformar em um importante 
negociador mundial de álcool combustível no fim desta década. 

Para empresários do setor sucroalcooleiro, qualquer argumento em prol da 

participação do Estado, mesmo por intermédio da EPEB, iria consagrar uma forma de 

exercício de poder abusivo. Seguindo essa lógica, por exemplo, foi expresso que “o 

monopólio da [EPEB estendido] ao setor do etanol constitui um grave erro, uma intervenção 

                                                 
121 Impulsionado pelos investimentos especulativos do setor financeiro, de origem nacional e internacional, entre 
os anos de 2006 a 2008. 
122 Na sua grande maioria direcionada a atividades ligadas ao petróleo. 



 

 

153 

excessiva, camisa-de-força para uma estrutura industrial que é diferente do setor de petróleo” 

(CASADO, 2007, p. 39). A  tentativa de incorporação do etanol como parte das atividades da 

EPEB, e, conseqüentemente, de sua estratégia, segundo os praticantes do setor sucroalcooleiro 

consultados, se justificava apenas pelos “privilégios políticos” que favoreciam a EPEB por 

meio de um controle abusivo ou um monopólio estatal. A legitimidade de tal incorporação, 

portanto, precisava ser questionada sob o ponto de vista dos produtores.  

Segundo a perspectiva dos sucroalcooleiros, a incorporação do etanol na estratégia da 

EPEB não deveria ocorrer na medida em que o fator de sucesso do setor era creditado ao 

modelo da livre mercado do setor privado. Nas palavras do presidente de uma das 

organizações de representação setorial: 

Desde 2003, o setor de açúcar e álcool tem vivenciado um círculo virtuoso embalado, 
no mercado interno, pelo veículo flexível e por uma crescente demanda externa pelo 
etanol. Nesse período, tem prevalecido o livre mercado com mecanismos mínimos 
de regulação que têm funcionado, embora com alguns problemas relacionados, 
principalmente, à volatilidade de preços do produto. (JANK, 2007) 

A legitimidade da presença da EPEB era questionada pelo fato do Governo Federal 

brasileiro almejar buscar maior controle sobre o setor por intermédio de uma de suas 

organizações. Ao insistentemente apontar a EPEB como “estatal”, um tipo de organização que, 

pelos preceitos neoliberais, deveria ser deslegitimado como forma de organização a ter algum 

tipo de participação relevante na dinâmica de mercado (ver BHAGWATI, 2004; BREMMER, 

2008; FRIEDMAN, 1962). Além disso, como foi levantado no capítulo anterior, não há 

indícios consistentes de que essa proposição era factível ou mesmo desejada por parte de 

funcionários da EPEB. Apesar de haver poucas dúvidas da existência de vínculos com o 

Governo Federal brasileiro, não é claro até que ponto, de fato, essa organização se portava 

como uma “estatal”. 

Como a EPEB não produzia etanol, era um dos maiores compradores desse 

combustível, necessitando atender a regulamentação relativa à gasolina. 123 Um embate frontal 

entre a EPEB e produtores não era do interesse, a priori, para nenhuma das partes, pois 

poderia comprometer a estrutura produtiva e a dinâmica econômica do fornecimento de etanol 

no nível nacional. Tampouco era interessante para o Governo Federal brasileiro, uma vez que 

a estratégia de expansão internacional do etanol só seria possível, ao menos no médio prazo, 

com uma ação conjunta que contasse com a participação de empresários do setor 

sucroalcooleiro (BNDES e CGEE, 2008; SIMÕES, 2007).  

                                                 
123 Adquiridos para mistura na gasolina, a uma proporção entre 20% e 25%, de acordo com a regulamentação em 
vigência, conforme exposto no capítulo anterior. 
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Era sabido, por parte dos produtores, mesmo entre aqueles com maior porte 

econômico, que os empresários do setor não teriam condições de bancar o montante de 

investimentos necessários, por exemplo, para a construção de dutos de longa extensão 

(CASADO, 2007; MACEDO e NOGUEIRA, 2004). Entrar em confronto com o Governo 

Federal, que mantinha um conjunto de políticas públicas que visavam um crescimento no 

porte e da relevância do setor sucroalcooleiro, também não era considerado vantajoso (ver 

AMORIN, 2007). Ademais, a maioria das empresas do setor era composta de organizações de 

pequeno e médio porte (BNDES e CGEE, 2008).  

Ao invés de exercer uma concentração de poder econômico no setor, a EPEB procurou 

parcerias com alguns produtores sucroalcooleiros. Em 2007, por exemplo, um modelo de 

parcerias com produtores do setor foi proposto pela EPEB. Ao indicar que não havia uma 

busca por controle monopolista no setor, mas apenas de assegurar uma capacidade 

direcionamento cumprimento de suas próprias estratégias, arrefeceu-se parte das controvérsias 

relacionadas a uma possível estatização do setor (ver CHAZAN, 2009). 

As ressalvas à presença da EPEB, entretanto, persistiram entre os produtores no 

decorrer de toda a década de 2000. Do ponto de vista dos praticantes do setor sucroalcooleiros, 

foi ressaltado que isso se deve muito ao fato de haver divergências nos objetivos perseguidos 

pela EPEB em comparação aos dos produtores sucroalcooleiros (ver também CARVALHO, 

2009; EPE, 2008). Para a EPEB, exportações de etanol poderiam fazer com os 

biocombustíveis ganhem força como recurso energético internacionalmente. Pelo lado dos 

produtores, o aumento do mercado interno era suficiente para manter e sustentar o 

crescimento do setor, na qual exportações eram consideradas apenas como um elemento 

acessório nas estratégias da maioria das empresas sucroalcooleiras.  

Segundo relatou o empresário do setor sucroalcooleiro entrevistado, priorizar o uso do 

etanol como combustível dentro do Brasil é o desejo da maioria dos produtores dessa área no 

nível nacional, exportando apenas os volumes excedentes. Em um cenário mais extremo, 

segundo esse mesmo entrevistado, o ideal seria o de utilizar o máximo possível de etanol no 

Brasil, exportando assim o petróleo e seus derivados, e não o etanol. Curiosamente, ao mesmo 

tempo em que apontavam insatisfações da participação da EPEB nesse setor, houve uma 

abertura para uma grande organização do setor petroleiro no Brasil, que era a corporação BP 

(ver CHAZAN, 2009). Em paralelo a essas divergências, algumas das principais empresas 

privadas do setor sucroalcooleiro com capital nacional firmavam acordos de alianças e/ou 

venda de participações em seus empreendimentos com corporações estrangeiras (ver Anexo 

3).  
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Durante a pesquisa junto a funcionários da EPEB, foi expresso que, em termos de 

comercialização de gasolina, existe de fato uma ambigüidade em lidar com o etanol como 

combustível no Brasil, pois o aumento do seu emprego, na conjuntura atual, “traz problemas” 

à comercialização de gasolina nacionalmente (ver também CARVALHO, 2009). Isso ajuda a 

explicar persistência de uma postura contrária ao investimento em etanol no nível 

organizacional da EPEB, pois incrementos no consumo de etanol no país invariavelmente 

fazem com que o consumo de gasolina diminua, ou, ao menos, não cresça. 124 

Sob uma perspectiva estrita centrada em aspectos econômicos no mercado nacional de 

gasolina, o etanol poderia ser considerado um tipo de produto que influencia negativamente as 

operações da EPEB. Entretanto, na medida em que biocombustíveis se tornaram um elemento 

relevante na EPEB, em parte pela ambientalização da estratégia, mudanças não 

necessariamente estavam associadas apenas a questões estritamente econômicas. Sob uma 

perspectiva geopolítica, a capacidade de suprir duas importantes demandas políticas ao 

mesmo tempo – a do suprimento alternativo de energia e da mitigação de emissão de gases de 

efeito estufa – tem feito com que os biocombustíveis sejam tratados de forma diferenciada na 

EPEB, particularmente pelas possibilidades de estender o poder da EPEB em espaços 

geográficos no exterior por meio de suas operações. 

Com a tendência de aumento da relevância estratégica do etanol dentro e fora do 

Brasil durante a década de 2000, a participação nessa área se tornou ainda mais estratégico, 

mesmo a despeito de ambigüidade e conflitos no nível organizacional devido a pressões 

ligadas a manutenção do foco em petróleo. A possibilidade da adoção em grande escala desse 

combustível em outros países, como no Japão, tem sido considerada como de central 

importância para a organização que, até então, dificilmente encontravam brechas dessa 

natureza na prática (MATSUMOTO et al., 2009).  

A estrutura logística proposta pela EPEB para fins de exportação de etanol, por meio 

dos alcooldutos, tem sido considerada como uma das que podem gerar maiores implicações 

dentro do setor para os próximos anos pelos praticantes. A estrutura dutoviária pode diminuir 

os custos significativamente que, sob o controle da EPEB, poderia criar uma assimetria de 

poder considerável no nível nacional no setor sucroalcooleiro. A efetiva criação dessa 

estrutura logística implicaria em uma modificação nas condicionantes da competição 

                                                 
124 Ademais, encontrar mercados para os derivados de petróleo produzidos no Brasil não é uma tarefa tão simples 
quanto aparenta. O mercado já se encontra estruturado de forma que exportações de petróleo brasileiro, de 
qualidade considerada inferior aos de outros países (ver GRANT, 2005), por exemplo, dificilmente encontra 
compradores com valores que compensam uma operação de exportação. 
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econômica desse setor, ocasionando significativas mudanças em termos de exercício de poder 

(PETRAGLIA et al., 2009). 

Mesmo se levado em consideração a possibilidade de exportação de grandes volumes 

de etanol, o principal mercado consumidor ainda é local, ou seja, dentro do Brasil. Cenários 

produzidos por uma importante empresa de consultoria apontam que o volume de etanol 

exportado no mundo pode variar entre 50 e 200 bilhões de litros ao ano em 2020 (ASSIS et al., 

2007) – contudo, há outras projeções que desmentem esse grandioso aumento, indicando um 

aumento muito sutil no volume de etanol comercializado internacionalmente.  

O controle dos alcooldutos significa a possibilidade de determinar as condições de 

acesso, de preços, de quais empresas e em quais volumes. Por isso, como afirmou empresário 

do setor sucroalcooleiro entrevistado “ninguém quer ficar nas mãos da EBEP”, e até mesmo 

“inaceitável”, por muitos empresários desse setor, deixar o controle dos alcooldutos apenas 

sob os auspícios da EPEB. Isso vem sendo determinante nas relações entre a EPEB e 

produtores do setor sucroalcooleiros no nível nacional. Essas disputas paroquiais, todavia, 

contrastam com perspectivas que atribuem explicações na imposição de interesses advindos 

do nível internacional, que muitas vezes assumem contornos racionais e premeditados na 

condução da dinâmica política que cruzam fronteiras (ver ALLISON, 1962). 

A postura contraria a uma maior presença da EPEB, por parte dos produtores, também 

tem explicações na importância que o controle da cadeia produtiva sucroalcooleira cumpriu 

para os sucroalcooleiros desde a época colonial do Brasil (ver SHIKIDA e BACHA, 1998; 

SANTOS, 1993). Esse controle vertical da cadeia, indo da produção de cana-de-açúcar, 

passando pela moagem até parte da comercialização dos seus derivados, foi fonte importante 

de poder e de capacidade de sobrevivência do setor, em termos históricos, no decorrer dos 

últimos séculos.  

Ao contrário do que ocorre em outros países produtores de açúcar de cana, onde tem 
predominado unidades fabris do tipo centrales, que compram sua matéria-prima de 
produtores agrícolas, praticamente inexiste na agroindústria canavieira do Brasil 
uma divisão técnica e social do trabalho entre agricultura e indústria. Em nosso país 
são as usinas que concentram ambas, detendo assim tanto o monopólio da terra 
como o monopsônio da força de trabalho rural. (RAMOS e SZMRECSÁNYI, 2002, 
p. 86). 

Isso ajuda a explicar a consciência existente de que a manutenção de uma 

concentração de poder vertical na cadeia no setor, por parte dos sucroalcooleiros, é de 

fundamental importância em termos estratégicos. A adesão a preceitos neoliberais, que podem 

ser úteis para questionar a legitimidade da presença da EPEB no setor, é conveniente para 
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esse fim político. Isso também ajuda a compreender que não há uma simples imposição 

unilateral e “racional” de políticas internacionais no nível nacional. 

Os principais grupos de empresários do setor sucroalcooleiros não estavam dispostos a 

deixar que a infra-estrutura logística dos alcooldutos fora do controle dos produtores. Esses 

grupos empresariais passaram a anunciar projetos próprios de investimentos em alcooldutos, 

de porte e extensão similar aos da EPEB. Nesses termos, havia relações de poder que não se 

restringiam a uma dimensão estritamente econômica.  

 

6.2 Alcooldutos e os seus reflexos estratégicos no setor sucroalcooleiro 

No decorrer de 2008, três projetos de construção de alcooldutos ganharam destaque no 

Brasil (AGEO, 2009). Apesar de nenhum desses projetos terem sido implementados no 

decurso desta pesquisa, eles têm importantes elementos históricos acerca das estratégias em 

questão. Um dos projetos de alcooldutos existentes era o da EPEB, o primeiro a ser 

publicamente divulgado, que já dispunha de esboços desde 2004 (ver Figura 18). O projeto da 

EPEB contava com a construção de dutos para o transporte de etanol e também o 

aproveitamento de “polidutos”, que permitiriam o transporte de álcool, gás ou petróleo, de 

acordo com as necessidades de escoamento de produção necessárias. 

O projeto de alcoolduto dessa organização foi concebido para interligar os municípios 

de Senador Canedo, no Estado de Goiás, a Paulínia, em São Paulo, onde a EPEB já conta com 

uma refinaria de petróleo. Um segundo alcoolduto ligaria o Estado de Mato Grosso ao Paraná. 

A extensão total desse duto foi estimada em de mais de mil quilômetros de extensão cada. 

Contudo, inicialmente, a EPEB pretende priorizar a construção de um duto entre Uberaba, em 

Minas Gerais, e São Sebastião, em São Paulo, trecho que passará por Ribeirão Preto, maior 

região produtora de etanol, para posteriormente implementar outras conexões do projeto. Essa 

rede inicial foi projetada para escoar doze bilhões de litros de etanol entre Uberaba e Paulínia, 

permitindo então o escoamento desse montante aos portos de São Sebastião e Ilha D’Água, de 

onde se planejava exportar o etanol. 
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Figura 18 – Trajeto dos alcooldutos projetados pela EPEB 

Fonte: Apresentação de um funcionário da EPEB coletada durante a pesquisa de campo 

 

O segundo projeto de alcoolduto anunciado foi elaborado por um consórcio formado 

por cerca de 80 produtores sucroalcooleiros, tornado público no início de 2008 (ver Figura 19). 

Esse projeto prevê uma rede logística de aproximadamente 600 quilômetros de dutos, 

contando com quatro centros coletores localizados em São Paulo (Anhembi, Botucatu, Santa 

Bárbara d’Oeste e Serrana) e uma conexão com Paulínia. Por fim, um terminal de exportação 

de etanol seria criado no porto de Guarujá, por onde se projeta escoar o combustível para fins 

de exportação. A capacidade de transporte projetada gira em torno de 17 bilhões de litros de 

etanol por ano, conforme foi anunciado pelos empresários. 
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Figura 19 – Trajeto do alcoolduto projetado pelo consórcio de produtores sucroalcooleiros 

Fonte: Apresentação do gerente de logística da empresa 

 

O terceiro projeto divulgado foi o de uma empresa transnacional que estava se 

estabelecendo como empresa especializada na área de energias renováveis no Brasil (ver 

Figura 20). O projeto de infra-estrutura dutoviária para o etanol foi anunciado em meados de 

2008, tendo como rota prevista a conexão entre Alto Taquari, no Estado de Mato Grosso, até 

o Porto de Santos, em São Paulo. Esse duto teria em torno de mil e cem quilômetros de 

extensão, com uma capacidade estimada de transportar quatro bilhões de litros de etanol ao 

ano. 
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Figura 20 – Trajeto do alcoolduto projetado pela empresa transnacional 

Fonte: Apresentação utilizada em um congresso de logística pelo presidente da empresa 

 

As similaridades entre os projetos são muitas. Por exemplos, os três projetos prevêem 

a passagem de dutos em trechos geográficos próximos no Estado de São Paulo, principal 

região produtora de cana-de-açúcar e de seus derivados no Brasil. A sobreposição das Figuras 

18, 19 e 20 demonstram que todos projetaram a utilização da estrutura portuária existente no 

Sudeste, principalmente no Estado de São Paulo, onde se localizam os maiores portos no 

Brasil (ver PETRAGLIA et al., 2009). Os três projetos estavam orçados em valores muito 

similares, em torno de US$ 1 bilhão cada, tendo todos eles o objetivo declarado de visar a 

exportação de etanol a preços competitivos (ver CONCEIÇÃO, 2009). Outro ponto de 

similaridade foi o de projetar conexões entre regiões geograficamente mais distantes, 

particularmente na região Centro-Oeste, considerada uma das áreas mais promissoras à 

expansão da plantação de cana-de-açúcar125, com portos no Sudeste. 

Apesar da sua importância em termos de estratégia, nenhum desses projetos havia sido 

implementado, pois todos ainda estavam buscando licenças ambientais para iniciar suas obras 

(PETRAGLIA et al., 2009). Ademais, a crise financeira que ocorreu em meados 2008 retraiu 

                                                 
125 Também chamadas de “novas fronteiras da cana-de-açúcar”, essas áreas são compostas pelo Oeste paulista e 
os Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. 
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investimentos no setor sucroalcooleiro (CARVALHO, 2009; LUCON e GOLDEMBERG, 

2009). Dessa forma, os dois projetos criados pelos produtores sucroalcooleiros tinham um 

problema: necessitavam de aporte financeiro para levar a cabo os seus respectivos projetos. 

Apenas a EPEB dispunha de recursos financeiros e de conhecimento prático para 

operacionalizar os dutos em um curto prazo de tempo. 

Os projetos concorrentes ao da EPEB surgiram, dentre outros fatores, como uma 

estratégia para tentar evitar, por parte dos produtores, a consolidação de uma posição de 

desvantagem. Essa posição mais defensiva é compreensível na medida em que a criação de 

condições e estruturas em que há mais barreiras – ou até mesmo a impossibilidade – para a 

concorrência é um conceito legítimo e consagrado em estratégia (ONG et al., 1990; PORTER, 

1989; STERN et al., 1998), mas particularmente em setores energéticos (ver GRANT, 2005; 

KLARE, 2007; TORRES FILHO, 2004). Dentro de uma perspectiva de mercado, há 

prerrogativas que corroboram com a existência de estratégias tanto para competir em 

melhores condições quanto para evitar que concorrentes fragilizem a sua posição. 

Quando uma empresa torna o acesso aos canais de distribuição mais difícil para uma 
desafiante, ela ergue uma barreira estrutural de maior importância. A estratégia 
defensiva deve ser dirigida não só para os canais da própria empresa, mas também 
para o bloqueio do acesso a outros canais que possam representar um canal 
substituto ou um trampolim para a entrada do desafiante nos canais da empresa. 
(PORTER, 1989, p. 451) 

Levando-se em conta que a dinâmica da competição econômica que existe 

historicamente no setor do petróleo, a postura defensiva não é descabida. A dominação do 

sistema logístico esteve intimamente relacionada ao sucesso do poder conquistado por John D. 

Rockfeller, famoso e controverso empresário dos EUA, na consolidação da empresa Standard 

Oil. Com base na consolidação da logística como um monopólio no setor de petróleo dos 

EUA, na segunda metade do século XIX, Rockfeller foi capaz de concentrar grande poder 

econômico  (GRANITZ e KLEIN, 1996; SAMPSON, 1975). Desde a ascensão de Rockfeller, 

o controle sobre a logística do petróleo126 se mostrou como uma das mais vitais áreas 

estratégicas de atuação nesse setor energético e geopolítico. 

O controle geopolítico do espaço geográfico em que o transporte era realizado foi de 

tal forma importante para Rockfeller que ele usou da formação de cartel com empresas 

ferroviárias, e, posteriormente, por meio de dutos para transporte de petróleo, como 

estratégias para criar e manter assimetrias de poder que inibiam a capacidade de competição 

dos concorrentes (GRANITZ e KLEIN, 1996; SAMPSON, 1975). No caso dos EUA, os 
                                                 
126 Além do controle de jazidas de petróleo e dos conhecimentos e tecnologias que permitem extrair o petróleo 
dessas reservas. 
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donos das jazidas eram os proprietários dos terrenos, que também detinham a propriedade 

sobre o que estava no subsolo, e não o Estado, como no caso brasileiro. 

Se a Standard Oil não tinha meios para deter o controle da propriedade sobre todas as 

jazidas de petróleo, Rockfeller passou a vislumbrar um controle geopolítico estruturado por 

meio da logística que levavam esse insumo aos principais destinos finais. A Standard Oil 

usou de todos os meios possíveis, à época, para evitar a criação de canais substitutos para o 

transporte de petróleo (ver GRANITZ e KLEIN, 1996). Dessa forma, ela tinha a capacidade 

de erguer barreiras de acesso aos canais de transporte e logística concorrentes. 

A capacidade de obtenção de melhores resultados pela Standard Oil não era 

necessariamente por ter um desempenho econômico superior ou mais eficiente, mas sim pelo 

fato de essa empresa deter politicamente o controle das regras de acesso ao sistema de 

transportes e logística (ver GRANITZ e KLEIN, 1996). Dessa forma, essa empresa era capaz 

de determinar os contornos gerais de quem teria maiores condições de sobreviver ou não 

nesse mercado (SAMPSON, 1975). Essa condição não foi alcançada por meios estritamente 

econômicos, mas por meio de negociações e alianças políticas com outras organizações que, 

por ter menor porte e poder de barganha, preferiram se aliar ao estilo controverso de operação 

da Standard Oil. 

But one must not confuse what Standard accomplished, namely, creation of a 
transportation cartel, with how Standard accomplished it, by using its dominant 
position in refining as an effective policing device. Further, what Standard 
accomplished and how Standard accomplished it are distinct from how much 
Standard received as compensation for its efforts. Although Standard earned a 
significant share of industry profits on its dominant refining operations, […] it was 
petroleum transportation, not refining, that was monopolized and that the profits 
earned by Standard in refining should be thought of as merely a share of the 
monopoly profits from the transportation cartel. (GRANITZ e KLEIN, 1996, p. 27) 

Apesar de as estratégias terem sido consideras, a posteriori, como práticas abusivas, 

virulentas e ilegítimas, a capacidade de manter o controle centralizado e monopolista na 

logística, em si, não foi considerada como uma estratégia “problemática”. Desde então, nos 

EUA, assim como em outros países, as estruturas de mercados baseados no (quase) 

monopólio das grandes corporações petrolíferas e na integração vertical têm sido tratadas 

“como produto natural, praticamente inevitável, da evolução da indústria do petróleo” 

(PRATT, 1980, p. 815). 

Curiosamente, em um país que décadas mais tarde liderou a disseminação dos 

preceitos de livre mercado e livre empresa, principalmente por meio do chamado Consenso de 

Washington (DINIZ, 2000; SERRA e STIGLITZ, 2008), o surgimento de um dos seus mais 

estratégicos setores produtivos se deu pela oligopolização e pela concentração de poder de 
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mercado que primava pelo cerceamento da concorrência (GRANT, 2005). Apesar de não se 

discutir aqui argumentos baseados na idéia de que o agrupamento de atividades em grandes 

corporações “pela mão visível” da gestão as tornava mais eficientes (CHANDLER, 1977), 

não é difícil de verificar que, no caso industriado setor petrolífero dos EUA, as grandes 

corporações se estruturaram de forma a usar de um exercício de poder assimétrico para 

impedir ao máximo a emergência de uma maior concorrência, na qual a logística era uma 

parte importante da estratégia (KLARE, 2007; TORRES FILHO, 2004). 

Esse tipo de estrutura tem sido legítimo e particularmente útil em muitos dos 

principais países tidos como mais desenvolvidos, servindo para atender a demandas sociais e 

políticas do Norte global. Isso tem fundamento não apenas no âmbito doméstico desses países, 

como no caso dos EUA, como também no nível internacional, como ocorre com as principais 

corporações transnacionais que operam fora das fronteiras nacionais do Norte global 

(TORRES FILHO, 2004). A capacidade de fazer com que a legitimidade de suas operações 

seja exercida em outros países, nesse processo, conta com a intervenção de diferentes atores 

de mercado, de não-mercado, do Estado e de organizações internacionais.  

Na medida em que o petróleo passou a ser um recurso energético imprescindível na 

dinâmica sociopolítica de países do Norte global, o foco passou a se voltar mais na garantia de 

fornecimento desse insumo do que na forma como essa disponibilização ocorre (PRATT, 

1980). Uma perspectiva geopolítica possibilita considerar que, para ter acesso a mais petróleo, 

aspectos organizacionais ligados ao espaço geográfico foram ignorados e negligenciados 

enquanto forma de exercício de poder no nível internacional. Na aparência, o processo era 

justo e justificável por permitir que “o mercado” existisse e se expandisse sob uma fachada de 

ser mais eficiente e eficaz (ver GRANT, 2005). Na parte menos visível do processo, 

negociações e disputas geopolíticas determinavam e moldavam a capacidade de competição, 

influenciando nas relações de mercado de forma a criar assimetrias nas relações de poder no 

setor. 

As demandas políticas que fizeram com que o etanol fosse mais requisitado nos 

últimos anos têm algumas similaridades com o que ocorreu nos primórdios do petróleo, 

apesar de uma contextualização geopolítica bastante distinta. A importância que representa a 

dimensão de poder em estratégia parece ser similar. Por isso, garantir uma posição de 

destaque, na qual a capacidade de erguer barreiras a concorrentes é possível, ainda é 

considerada uma das principais estratégias em setores ligados a energia (SCARAMUZZO, 

2009). 
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Estratégias baseadas no bloqueio da emergência de concorrentes e em conflitos na 

cadeia logística têm respaldo na literatura da área de Estratégia (ver ONG et al., 1990; 

PORTER, 1989; STERN et al., 1998). Mesmo por parte de uma literatura mais normativa, 

todavia, conflitos e poder são considerados como elementos que precisa ser reconhecidos para 

fins de gerenciamento, mesmo tendo desempenho econômico como finalidade (PORTER, 

1989; STERN et al., 1998). Isso porque exercer uma capacidade de controlar as 

condicionantes que estruturam a competição tem um grande peso como estratégia. Retaliar 

um concorrente, por exemplo, é prescrito como um procedimento legítimo, sob o argumento 

de que empresas devem buscar selecionar quem são os seus concorrentes dentro de um 

mercado (ONG et al., 1990; PORTER, 1989). 127 

Como estratégia, o poder de decidir quem, em quais condições e onde pode ser 

considerada como uma das principais questões que evolvem os alcooldutos. Sob uma 

perspectiva geopolítica, essa estrutura dutoviária também permite um controle, mesmo que 

parcial, da movimentação do etanol, permitindo um controle sobre o fluxo desse recurso no 

nível nacional. A capacidade de inserir ou não novos atores na produção, almejado com a 

construção de alcooldutos que ligam o Sudeste com o Centro-Oeste brasileiro, 128 também 

passa a ser uma instância de poder relevante. 129 

Sem desconsiderar a importância da dimensão econômica, é possível observar que o 

exercício de poder pode ser considerado como um dos elementos relevantes em termos de 

estratégia. Isso explica porque a criação desse duto foi uma das primeiras estratégias 

formuladas pela EPEB nesse setor, na qual a capacidade de modificar o quadro geopolítico do 

etanol no nível nacional é um dos elementos de poder de fundamental relevância. De forma 

similar, ajuda a explica o temor de grupos empresariais sucroalcooleiros com os projetos de 

alcooldutos da EPEB, bem como da necessidade de estratégias para a sua própria inserção em 

atividades logísticas, crucial em termos econômicos e geopolíticos. 

Se apenas aspectos econômicos fossem considerados, com base, por exemplo, em 

preceitos neoliberais, a EPEB poderia fundamentar sua estratégia de modo a afirmar que, com 

a implementação dos alcooldutos, estaria promovendo a integração de mercados pela via de 

exportação (BHAGWATI, 2004; MATHEWS, 2008). Sob uma perspectiva de 

                                                 
127 Estratégias de retaliação contra “maus concorrentes” também são prescritos, mesmo que, em situações como 
a do caso do petróleo, signifiquem chegar a um patamar em que a existência de concorrência e competição é 
mínima. Dessa forma, “uma empresa pode retaliar vigorosamente contra maus concorrentes, deixando que bons 
concorrentes entrem ou ganhem parcela sem oposição” (PORTER, 1989, p. 202). 
128 O que poderia ser negativo em termos de comercialização de gasolina no mercado nacional. 
129 A EPEB também teria condições de escoar parte desse crescimento da produção de etanol na forma de 
exportações, evitando assim impactos bruscos nas suas operações ligadas ao petróleo (CHAZAN, 2009) 
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ambientalização calcada em perspectivas neoliberais, a iniciativa do alcoolduto seria guiada 

como uma estratégia de mercado e “verde”, uma vez que ajudaria a sanar problemas 

ambientais ligados a emissão de poluentes (AZZONE e BERTELE, 1994; PORTER e 

REINHARDT, 2007). O etanol teria uma destinação de consumo externo, sem contar com o 

auxílio de subsídios econômicos para ter competitividade. Ao evitar a circulação de mais de 

caminhões nas estradas brasileira, 130 a construção de alcooldutos também evitaria mais 

emissões de gases de efeito estufa no processo de importação (LASH e WELLINGTON, 2007; 

LOVINS et al., 1999).  

Para exercer sua estratégia com legitimidade, a EPEB preferiu abrir canais de diálogo 

no nível nacional. As operações da EPEB no setor sucroalcooleiro não poderiam “assustar” os 

produtores para afastar qualquer insinuação de uma imposição “estatizante” nessa área ou 

apresentar contornos coercitivos (ANDRADE, 2009). Por isso, ao invés de acelerar a 

implantação dos alcooldutos, dirigentes da EPEB passaram a negociar com alguns dos 

principais grupos de produtores sucroalcooleiros para formar parcerias nos alcooldutos, 

segundo relatos de informantes da EPEB. A possibilidade de participação de produtores 

sucroalcooleiros como sócios na construção dos alcooldutos também foi aberta, assim como 

foi assegurado que haveria a opção de celebração de contratos, em bases de mercado, para a 

realização de transporte de etanol. 131  

Dado a relevância geopolítica dos alcooldutos, apenas a dimensão econômica parece 

ser insuficiente para compreender as implicações que envolvem esse tipo de estrutura 

logística, bem como da natureza das disputas em jogo no nível nacional. A importância da 

geopolítica nesse caso ajuda a repensar a dimensão de poder e do espaço geográfico como 

sendo relevantes para compreender estratégias que envolvem etanol. A incorporação do etanol 

na estratégia formal da EPEB, como parte de um processo de ambientalização, exerce 

influências no setor sucroalcooleiro que não se limitam apenas a questões estritamente 

ambientais, passando a ter implicações econômicas e geopolíticas no nível nacional. 

 

6.3 Considerações finais 

A incorporação do etanol na estratégia da EPEB vez com que as relações de poder 

entre produtores sucroalcooleiros e a EPEB se tornassem mais claras no nível nacional 

                                                 
130 O que poderia evitar a emissão, segundo estimativa fornecida pelo entrevistado que é pesquisador na área de 
planejamento energético, de cerca de 160 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. 
131 Em duas das entrevistas realizadas com funcionários da EPEB, confirmou-se que a organização planejava 
fazer dos alcooldutos um ramo de negócios. Nesse sentido, não havia interesse em afastar ou inviabilizar o 
acesso de possíveis usuários desse modal logístico. 
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durante a década de 2000. O controle geopolítico sobre a estrutura dutoviária pode ser 

considerado uma das questões em disputa que foi observada ao longo da pesquisa, pois 

oferece a capacidade de exercer poder no setor por meio da definição de condições 

econômicas de competição. 

A legitimidade do controle dos alcooldutos no nível nacional não tem relação apenas a 

questões de cunho econômico. Ao permite influenciar os contornos em que se dá a 

concorrência, molda a própria forma como o mercado opera, podendo interferir na forma 

como a concorrência ocorre. Entretanto, ao invés de se sobrepujar de forma coercitiva no 

nível nacional, a EPEB parece embasada em uma perspectiva que busca construir contornos 

de legitimidade para a incorporação do etanol na estratégia da organização. A ambientalização 

não era um elemento suficiente para garantir a legitimidade da incorporação do etanol na 

EPEB. Para adentrar a esse setor, a organização buscou evitar a criação de um “clima de 

guerra” no nível nacional, em um contexto em que a procura pelo cerceamento dos demais 

concorrentes poderia ser exercido como uma estratégia com “fins econômicos”. 

No nível nacional, ambientalização perdeu parte do seu poder explicativo no 

framework de análise. Nesse nível de análise, questões ambientais parecem ser menos 

influentes para compreender estratégia, bem como a dinâmica das relações de poder entre as 

organizações que compõem o setor sucroalcooleiro e a EPEB. Um dos motivos disso pode ser 

o fato que tanto a EPEB quanto os produtores sucroalcooleiros disputam espaços similares, na 

qual argumentos com base em questões ambientais sejam parecidas em ambas as partes, 

tornando ambientalização menos relevante analiticamente para compreender as relações de 

poder entre as organizações. 

Por parte dos produtores sucroalcooleiros, a entrada da EPEB pode ser associada com 

a perda de poder do setor. Apesar das propostas de parcerias com a EPEB pudessem ser 

viáveis, os grupos empresariais sucroalcooleiros têm optado pela realização de projetos 

próprios de construção de alcooldutos, como forma de manter parte do seu poder no contexto 

nacional. Uma das formas em que as disputas por poder vêm se materializando é por meio de 

projetos de alcooldutos, na qual o projeto apresentado pelo consórcio de empresas 

sucroalcooleiras (Figura 20) culmina em disputas pelo controle geopolítico no setor. 

Ao invés de impor estratégias anticompetitivas, baseadas na concentração de poder 

econômico, um elemento historicamente e ostensivamente praticado no setor do petróleo, a 

EPEB vem conduzindo o processo de outra maneira. No caso da EPEB, o embasamento da 

estratégia em termos econômicos não foi aceito como legítima pelos produtores, sob a 

alegação de que se trataria de uma forma de abuso econômico ou de um tipo de concorrência 
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desleal. Alternativamente, a legitimidade de uma política “estatizante” também foi combatida 

pelos produtores (e por outros constituintes da sociedade), sob a alegação de que se tratava de 

uma forma de imposição política em um contexto que, segundo os sucroalcooleiros, havia 

uma dinâmica de mercado sob as premissas de livre concorrência e de livre mercado. 

A presença de uma organização como a EPEB, por outro lado, poderia ser entendido 

como uma forma de contornar algum tipo de “invasão” de grandes corporações transnacionais 

do Norte global. A atuação da EPEB na área de biocombustíveis também diminuiria o risco 

de que o setor se torne um alvo excessivamente frágil ao capital financeiro especulativo (ver 

LUCON e GOLDEMBERG, 2009), uma vez que esse setor ainda é frágil em porte se 

comparado com outros setores econômicos – como exemplifica a própria assimetria de poder 

econômico entre a EPEB e os produtores sucroalcooleiros no nível nacional. Mesmo os 

maiores grupos econômicos do setor são financeiramente vulneráveis a propostas de aquisição 

de empresas estrangeiras. 

As relações de poder entre produtores sucroalcooleiros e a EPEB ajudam a refletir a 

dificuldade em pensar em explicações pautadas apenas em termos econômicos. O foco estrito 

na dimensão econômica, baseado, por exemplo, em preceitos neoliberais, torna mais difícil 

reconhecer que, na prática, há importantes interfaces geopolíticas relacionadas ao acesso e 

controle de recursos energéticos. Não há dúvidas de que os volumosos investimentos em 

petróleo em curso também fazem com que a EPEB seja pressionada a gerar um desempenho 

econômico que seja condizente com a escala de recursos empreendidos. Conduzir esse 

processo em um contexto de demandas que são, por vezes, repleto de interesses geopolíticos 

difusos e contraditórios, traz a tona uma condição pouco usual na EPEB. 

Esse contexto de disputas também implica na necessidade de se repensar a noção de 

que há imposições internacionais que ocorre de forma “racional” e unilateral, advinda de 

“cima para baixo”, no nível internacional (ver ALLISON, 1969; ESCOBAR, 1995). Há um 

grau de conivência e de convergência de interesses que acabam por aproximar muitos os 

produtores sucroalcooleiros a preceitos neoliberais, principalmente no que se refere a dar 

enfatizar o argumento de que o setor privado é mais eficiente para lidar com demandas ligadas 

ao meio ambiente sob uma perspectiva econômica. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A presente tese foi desenvolvida a partir de uma perspectiva geopolítica de 

investigação na área de Estratégia. Ao analisar o processo de incorporação do etanol da 

estratégia formal da EPEB, a pesquisa conduzida buscou analisar e problematizar questões 

que vão além de uma dimensão estritamente econômica, dominante na área de Estratégia. A 

pesquisa teve como objetivo de pesquisa o de analisar por que e como o etanol foi 

incorporado na estratégia formal da EPEB, na qual foi considerada a importância de 

elementos de poder na estratégia da organização.  

Neste capítulo serão apresentadas as principais reflexões e contribuições 

desenvolvidas no decorrer da investigação. As conclusões serão subdivididas em quatro 

subseções. Na primeira subseção, serão sumarizados os principais achados da pesquisa, 

buscando apreciá-los criticamente vis-à-vis o objetivo de pesquisa proposto. Em seguida, 

apresentam-se limitações da pesquisa conduzida. Na terceira subseção são articuladas as 

principais contribuições teóricas oriundas das análises e reflexões realizadas. Por fim, na 

última subseção, serão indicados temas e assuntos que podem compor uma agenda de 

pesquisas futuras. 

 

7.1 Sumário e reflexões acerca da pesquisa de tese 

Mudanças no quadro geopolítico vêm criando um contexto mais propício para uma 

maior inclusão de biocombustíveis na matriz energética no nível internacional, e não apenas 

no Brasil. No Capítulo 4 foi feita uma análise do quadro geopolítico que tornaram os 

biocombustíveis um tipo de recurso estratégico mais relevante a nível internacional. Apesar 

de apresentar números relativamente tímidos em relação aos do petróleo, os biocombustíveis 

podem assumir uma maior relevância no cenário geopolítico futuro, tanto em termos 

econômicos quanto energéticos.  

Atualmente, a produção e o consumo de biocombustíveis ocorrem majoritariamente 

em um nível estritamente local, ou seja, não há grande fluxo de biocombustíveis entre países. 

O comércio internacional de biocombustíveis ainda é pequeno em volume, mas com um 

crescimento desde o início da década de 2000. O Brasil passou a ser o principal exportador de 

etanol no mundo, chegando a exportar mais de cinco bilhões de litros em 2008. Em 

consonância com a projeção de poder que os biocombustíveis podem representar no futuro, a 
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disposição geopolítica da produção desse combustível, como recurso energético, também 

passou a ser considerada no nível internacional. 

As principais regiões com potencial de produção se localizam no Sul global, enquanto 

os principais centros de consumo estão em países do Norte global. Esse cenário pode ser 

considerado como um dos motivos pelo qual há receios de conferir legitimidade aos 

biocombustíveis como um mercado, por parte de países do Norte global, sem que antes haja 

um maior controle geopolítico sobre ativos econômicos relacionados a esse recurso. Mesmo 

partindo da premissa que os biocombustíveis podem, de fato, contribuir para diminuir a 

emissão de poluentes, a falta de um controle geopolítico na área de biocombustíveis ainda 

parece pesar negativamente contra uma maior intensificação de uma comercialização no nível 

internacional. 

Preceitos neoliberais passaram a ter grande similaridade com os moldes defendidos 

para que a internacionalização da comercialização seja possível. No caso do etanol, sob 

perspectivas neoliberais, isso implica: (a) na primazia das grandes corporações do Norte 

global como organizações mais eficientes no processo de condução da internacionalização da 

comercialização desse tipo de biocombustível; (b) na expansão de grandes corporações em 

atividades de produção de biocombustíveis em países tidos como menos desenvolvidos do Sul 

global, localizados principalmente na África, America Latina e Ásia; e (c) na manutenção de 

uma divisão geopolítica entre países do Norte, consumidores, e do Sul global, como 

produtores, sob uma noção “ganha-ganha”, ou seja, que é legítima porque todos “ganhariam” 

nesse processo. 

Em um contexto marcado por diferentes conflitos de interesses e de objetivos no 

âmbito geopolítico Norte-Sul, a dimensão econômica ofereceu limitadas explicações para 

explicar os motivos pelos quais a legitimação dos biocombustíveis, que são defendidos em 

parte dos discursos políticos e em políticas públicas no nível internacional, ainda vem sendo 

limitado no plano da comercialização. A persistência de barreiras a adoção desse tipo de 

combustível líquido internacionalmente pôde ser atribuído a políticas públicas e ações 

governamentais, de cunho protecionista, que buscam manter restrições a um maior fluxo 

comercial de biocombustíveis. Contudo, a situação pode se modificar na medida em que 

investimentos estrangeiros diretos cresçam, na qual grandes corporações transnacionais 

podem assumir uma condição de poder mais privilegiada para conduzir o processo em termos 

econômicos. Nesses termos, perspectivas neoliberais acabam por ser úteis, sob o ponto de 

vista dos interesses geopolíticos do Norte global, para que se (re)produza um quadro de 

assimetrias de poder entre países do Norte e Sul no que se refere aos biocombustíveis. 
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O conceito de estratégia se mostrou mais limitado framework de análise proposto no 

nível internacional. Um dos motivos é que estratégias nesse nível de analise nem sempre são 

declarados formalmente, tampouco é simples a tarefa de compreender práticas relacionadas a 

estratégia em um nível de analise mais amplo. Todavia, foi possível construir dados que 

mostram a pertinência de considerar a incorporação do etanol em estratégias no nível 

organizacional como sendo relevante, na qual a contextualização no nível internacional ajuda 

a compreender alguns dos elementos que constituem tal fenômeno. 

No decorrer da contextualização do processo de ambientalização da estratégia no nível 

interno da EPEB, analisado no Capítulo 5, foi analisado a crescente importância de questões 

ambientais para a estratégia da organização no nível organizacional. Apesar de o processo de 

ambientalização da estratégia estar, aparentemente, relacionado a um nível eminentemente 

interno, como respostas a acidentes operacionais e ambientais de grandes proporções 

causados pelo pessoal vinculado a EPEB, também foi possível observar importantes 

influências advindas dos níveis nacional e internacional nesse fenômeno.  

No caso da ambientalização da estratégia na EPEB, esse processo foi importante como 

uma parte da defesa da legitimidade da organização frente questionamentos e críticas no seu 

contexto de atuação, principalmente no nível nacional. A EPEB, por ser uma organização de 

grande visibilidade, necessitava garantir a legitimidade de suas atividades frente a pressões de 

diferentes grupos de interesses. Além de dirimir alguns ataques contra a EPEB, a 

ambientalização também passou a ser relevante como uma das estratégias para reduzir os 

índices de acidentes a que a organização se expôs no início da década de 2000. 

Foi possível analisar que o processo de incorporação do etanol na estratégia formal da 

EPEB migrou de uma lógica de simples resposta a obrigações regulatórias para se tornar um 

elemento tido como estratégico. Entretanto, foi possível analisar que o foco se deu, em um 

primeiro momento, em “energias renováveis”, de forma mais ampla, e não nos 

biocombustíveis, como o etanol ou biodiesel. O etanol foi incorporado na estratégia formal da 

organização durante a década de 2000 no nível organizacional. 

Apesar das influências de conhecimentos disseminados desde outros contextos, o 

processo de ambientalização da estratégia na EPEB apresentou algumas peculiaridades em 

termos de relações de poder nos níveis interno e externo. Uma dessas peculiaridades foi a 

capacidade da organização de estender seu poder de influência, em relação ao etanol, nos 

níveis nacional e internacional. Assim, a ambientalização da estratégia não confinou sua 

influência a um nível estritamente interno, tornando-se também parte da estratégia da EPEB, 

com implicações geopolíticas para o Brasil.  
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Para compreender as implicações das estratégias da EPEB no setor sucroalcooleiro no 

Brasil, no Capítulo 6, foi analisada como a incorporação do etanol na estratégia da 

organização se estendeu no nível nacional. Ao se deslocar o nível de análise de um foco 

organizacional para o nível nacional, foi possível analisar as relações de poder da EPEB com 

organizações do setor sucroalcooleiro, principais produtores de etanol no Brasil. Foi 

observado que disputas geopolíticas no nível doméstico sinalizam limitações da compreensão 

do fenômeno da incorporação do etanol na estratégia da EPEB se focada apenas na dimensão 

econômica.  

Ilustrado pela luta pelo controle geopolítico na área de logística, principalmente na 

consecução de projetos dos chamados “alcooldutos”, as relações de poder entre a EPEB e 

grupos de produtores setor sucroalcooleiros fez refletir que estratégia tem outros elementos 

práticos relevantes no nível nacional. Em termos de legitimidade, foi possível analisar que 

parte do empresariado nacional se mostrou aderência a preceitos neoliberais, na qual a EPEB 

a legitimidade da EPEB foi questionada sob o argumento de promover algum tipo de 

“estatização” 132. As alcunhas de “governo” e “estatal” foram empregadas como estratégias 

para questionar a legitimidade da EPEB, em favor de uma noção centrada no livre mercado e 

livre empresa, que interessava a muitos dos empresários (e algumas corporações 

transnacionais) no setor sucroalcooleiro no Brasil. 

Para muitos dos produtores sucroalcooleiros, a condução do setor deveria ser 

controlada por organizações privadas, sob um regime de livre empresa e livre mercado. 

Governos, instituições públicas e a EPEB (esta denominada, por diversas vezes, como uma 

“estatal”), deveriam ter seu campo de atuação limitado por não se enquadrarem a preceitos 

neoliberais. O maior alinhamento dos produtores sucroalcooleiros a preceitos neoliberais 

parece usar a seu próprio favor noções dominantes argumentos econômicos para atender aos 

seus próprios interesses políticos paroquiais, 133 a despeito da histórica importância do âmbito 

público e governamental para sua própria secular existência. Em contrapartida, pela natureza 

pública da EPEB ainda carrega, ao invés de impor algum tipo de controle vertical na cadeia de 

produção do etanol, a organização optou por uma postura mais focada na negociação, alianças 

e de aproximação, mesmo que com certos limites, com empresários desse setor. 

                                                 
132 Que são majoritariamente consideradas, sob o enfoque de perspectivas neoliberais, como organizações 
consideradas como “infestadas de burocracia, desperdício e favorecimento político” (BREMMER, 2008, p. 57), 
particularmente em países tidos como menos desenvolvidos 
133 Inclusive com base em vários argumentos idênticos aos da ambientalização defendida pelos liberais de 
mercado na literatura de gestão estratégica. 
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Em termos de competição, foi mostrado que o controle da estrutura logística foi de 

fundamental importância nos primórdios do setor petrolífero nos EUA do século XIX, ainda 

em uma esfera de influência eminentemente local. Posteriormente, esse modelo foi replicado 

internacionalmente, tornando-se prática comum aceita em diferentes regiões do mundo. A 

possibilidade de replicação desse tipo de estrutura na área do etanol no Brasil pode ser 

considerada como um dos pontos de motivam embates entre produtores sucroalcooleiros e a 

EPEB no nível nacional. Nesse contexto, a dimensão econômica se torna pouco dissociáveis 

de uma dimensão (geo)política em termos de estratégia. 

No decorrer do trabalho, buscou-se considerar a pertinência ou não de defender a tese 

de que a dimensão estritamente econômica é insuficiente para compreender o processo de 

incorporação do etanol na estratégia da EPEB, pois a legitimação dos biocombustíveis 

também é influenciada por geopolítica. Ao se considerar o nível internacional de análise, a 

dinâmica econômica é pouco representativa se comparado com a atenção e interesse 

apresentados por diversos governos e organizações. O volume de comercialização ainda é 

muito pequeno, na qual demandas geopolíticas relacionadas ao meio ambiente e a energia 

parecem ter um peso maior para explicar os motivos que fizeram com que os biocombustíveis 

ganhassem maior atenção no nível internacional.  

Esse reconhecimento foi de fundamental importância para que relações de poder no 

âmbito Norte-Sul pudessem ser ressaltas no decorrer das análises, bem como da pertinência 

de contextualizar assuntos ligados aos biocombustíveis em um panorama que envolve 

estratégias em diferentes níveis de análise. Nesse sentido, esse tipo de fenômeno também é 

parte da busca por condições para lutar por um contexto com menos assimétricas de poder e 

política, do ponto de vista dos países do Sul global, para que se possa lutar “não apenas pelo 

desejo comum por justiça econômica, mas em uma demanda compartilhada por uma 

reestruturação fundamental das instituições e regimes internacionais” (NAJAM, 2005, p. 116). 

No nível organizacional, a ambientalização da EPEB esteve relacionada a pressões 

externas para um melhor trato com questões ambientais. A incorporação do etanol na 

estratégia formal na EPEB esteve associada a questões ambientais, na qual a dimensão 

econômica, apesar de relevante, não se constituiu em uma dimensão de análise condizente 

com o fenômeno, como apregoa a literatura dominante em estratégia.  Nesse sentido, a 

incorporação do etanol na estratégia da organização não envolve apenas elementos 

econômicos (ou mesmo “técnicos” como, por exemplo, relativos à adaptação de automóveis e 

combustíveis), mas estão inerentemente imersos em relações de poder nos níveis 

organizacional, nacional e internacional. 
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Por fim, no nível nacional, as relações de poder entre produtores sucroalcooleiros e a 

EPEB não se limitaram na dimensão econômica. Apesar de questões de cunho econômico ser 

um dos elementos em disputa, na qual a competição de mercado é relevante para compreender 

o contexto no nível nacional, ela se mostrou insuficiente para analisar as implicações da 

incorporação do etanol na EPEB durante o período analisado. As disputas se estenderam a 

lutas pelo controle geopolítico dos espaços geográficos que compreendem os alcooldutos, 

bem como da condição de liderança do setor. 

Sob uma perspectiva geopolítica, é possível argumentar que há contradições e 

limitações no desenvolvimento dos biocombustíveis como atividades econômicas, na qual 

desigualdades nas relações de poder ainda se constituem em um desafio para países do Sul 

global. A própria condição de ser uma organização petrolífera do Sul global faz da EPEB uma 

organização que é considerada de forma diferenciada, sem ser reconhecida como uma 

organização “de mercado”, particularmente por parte de perspectivas neoliberais. A limitação 

a uma dimensão estreita em questões econômicas, dessa forma, pode limitar analises da área 

de Estratégia, particularmente por desconsiderar a importância das relações de poder, assim 

como do fato de que essas relações se contextualizam desde espaços geográficos particulares.  

 

7.2 Contribuições teóricas 

Na área de Estratégia, abordagens crítico-reflexivas têm sido pouco empregadas na 

prática da pesquisa (CARTER et al., 2008; FARIA, 2003; HAFSI e MARTINET, 2008; 

PHILLIPS e DAR, 2009; WHIPP, 2003). Tal “ponto cego” pode ser atrelado com a histórica 

negligência da natureza das disputas de poder que permeiam a construção de conhecimentos 

na área de Estratégia, bem como da existência de diversos atores-chave dependentes do poder 

político, econômico e ideológico das grandes corporações (FARIA et al., 2006; MILLER e 

PISANI, 2007; SHRIVASTAVA, 1986; WHITTINGTON et al., 2003). 

A literatura de gestão estratégica tende a não ser reflexiva e, por vezes, acaba por 

desconsiderar fatos que levam a constituição de fenômenos como escândalos financeiros, 

crimes corporativos e estratégias controversas (BIGNETTI, 2008; GOSH e GUVEN, 2006; 

GRANT e VISCONTI, 2006; MARTIN, 2003; WHITTINGTON et al., 2003). No contexto 

dos EUA, por exemplo, a emergência do conhecimento e pesquisa de gestão estratégica esteve 

historicamente atrelada a necessidades de legitimidade de grandes corporações, em detrimento 

de outros tipos de organizações, tais como empresas públicas, pequenas e médias empresas, 

organizações públicas, organizações sem fins lucrativos, etc. (FARIA e IMASATO, 2007). 
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Essa peculiaridade deveria gerar mais questionamentos e reflexões em comunidades 

acadêmicas nas quais a pesquisa e o ensino costumam seguir as bases da gestão estratégica 

dos EUA. 

Esse argumento torna-se ainda mais poderoso se reconhecermos o histórico 
problemático das grandes empresas e a lógica dominante de que os fins justificam os 
meios. Esse argumento é ainda mais importante em países menos desenvolvidos, 
marcados pelo formalismo e dependência, porque nesses contextos as grandes 
corporações detêm mais poder político e econômico do que nos contextos em que a 
literatura (tanto dominante quanto crítica) é majoritariamente produzida. (FARIA e 
SAUERBRONN, 2008, p. 29) 

Essas questões são (ou deveriam ser) preocupantes em países considerados menos 

desenvolvidos, uma vez que a pesquisa acadêmica na área em países como o Brasil e de 

outros países da América Latina, por exemplo, tem privilegiado modelos e teorias construídos 

particularmente nos EUA e na Europa. Em especial, a centralidade que as grandes 

corporações de países tidos como mais desenvolvidos ocupam na literatura de gestão 

estratégica produzida nesses contextos é contrastante com a assimetria de poder que esse tipo 

de organização tem fora do seu contexto de origem (COWLING e TOMLINSOM, 2005; 

FARIA et al., 2006).  

A utilização de teorias e frameworks construídos tendo como pressuposto a 

centralidade de grandes corporações, instituições fundamentais para o tipo de 

desenvolvimento de países tidos como mais desenvolvidos (ver PERROW, 2002), precisa ser 

refletido e contrastado com os outros tipos de organizações que são de fundamental 

importância para compreender a natureza das estratégias em outros contextos, como no caso 

do Brasil e de outros países latino-americanos. 

No que diz respeito a contribuições teóricas, ao adotar uma perspectiva geopolítica, 

esta tese oferece reflexões importantes do (e desde o) ponto de vista de países tidos como 

menos desenvolvidos como o Brasil, assim como em outros países da America Latina. Ao 

adotar uma perspectiva distinta a daquela dos estudos críticos gerenciais do mundo anglo-

americano, esta pesquisa procurou oferecer reflexão forma de teorizar e de fazer pesquisa na 

área de Estratégia, lidando com elementos de relações de poder no âmbito da geopolítica entre 

países. Por avançar em tal frente, a investigação aqui desenvolvida pode auxiliar a cobrir uma 

lacuna reflexivo-prática existente na área de Estratégia. 

Do ponto de vista do (e para o) Brasil, a ausência de uma conexão mais estreita entre 

estratégia e legitimidade pode ser refletida criticamente no contexto de incorporação de 

biocombustíveis na estratégia de organizações, sejam elas públicas ou privadas. Legitimidade 

pode ser utilizada para contrapor a tendência de despolitização na teorização e nas análises da 
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área de Estratégia, considerando também a dimensão de poder. A perspectiva geopolítica 

apresentada foi útil para ilustrar a pertinência de tal aproximação. 

No caso dos biocombustíveis líquidos, por exemplo, apesar do histórico do país na 

produção de etanol em grande escala, que remonta a década de 1970, ainda pairam dúvidas do 

por que, para quem e de como está se estruturando o setor alcooleiro. Em particular, a ênfase 

na dimensão econômica, principalmente pela recente busca de uma aceleração da constituição 

de um mercado internacional de biocombustíveis (FAO, 2007), contrasta com o histórico 

desinteresse e falta de apoio ao fomento de outras formas de energias alternativas ao petróleo 

(LEVY e KOLK, 2002; SKJÆRSETH e SKODVIN, 2003).  

Ao desenvolver um framework de análise, na qual se focou os conceitos de estratégia, 

legitimidade e de ambientalização, esta tese oferece uma formulação teórica para pesquisas na 

área de Estratégia. A participação das grandes corporações transnacionais em políticas 

ambientais internacionais têm sido crescentes, nas quais “atores privados parecem estar 

promovendo perspectivas gerenciais em questões ambientais globais que previnem uma 

crítica mais radical da economia mundial como a fonte da crise ecológica” (FALKNER, 2003, 

p. 82).  

Foi argumentado que a ambientalização pode se capturada para propósitos políticos 

neoliberais, o que tende a favorecer os interesses de grandes corporações transnacionais, 

podendo conferir-lhes autonomia para deliberar como e que forma elas podem atuar em 

diversos contextos geopolíticos. No nível internacional, entretanto, estratégia foi menos útil 

no framework proposto, uma vez que há um grande número de organizações que poderiam ser 

considerados. Ademais, certos interesses estratégicos não são formalizados e declarados em 

forma de estratégias claras, dificultando a conexão com legitimidade e ambientalização no 

nível internacional. 

Ao conectar o conceito de legitimidade, que ajuda a compreender raízes do exercício 

efetivo de poder e autoridade, ao de estratégia, procurou-se teorizar acerca das condições para 

(des)legitimações de determinadas estratégias e práticas. No nível organizacional da EPEB, 

mostrou-se que estratégias ligadas ao etanol, juntamente com fatores externos, necessitavam 

de uma legitimação. Foi constatada uma diferença existente nas relações sociais que tornaram 

possível a incorporação do etanol na estratégia da EPEB e os pressupostos tidos como dados 

pela literatura dominante em gestão estratégica, que presume a existência de uma hierarquia 

interna como um ponto não problemático em estratégia. 

Uma perspectiva mais restritiva de legitimidade, como usualmente mobilizada pela 

literatura de gestão estratégica, negligencia nuances que o processo de ambientalização da 
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estratégia pode ter na prática. Um dos motivos é a tendência de despolitização do conceito de 

legitimidade usualmente existente na área de Estratégia. No caso dos biocombustíveis, a 

legitimação não se trata apenas de considerações acerca de percepções sobre o que é ou 

deveria ser desejável, próprio ou apropriado no contexto analisado. Há elementos geopolíticos 

e de relações poder que questionam a legitimidade de justificativas baseadas no protagonismo 

de organizações que não se enquadrem aos preceitos neoliberais, como ilustrado pelo próprio 

caso da EPEB. Poder é uma dimensão de fundamental importância para compreender a 

dinâmica social que envolve legitimidade e estratégia. 

O conhecimento da área de Estratégia também pode ser um recurso geopolítico de 

extrema importância para legitimar certas demandas que cruzam fronteiras nacionais. A 

capacidade de influência possibilita fundamentar e justificar o exercício de poder que 

prescindem de coerção e uso da força. O foco na dimensão econômica existente na literatura 

da área de Estratégia, implícita e explicitamente, se constituem em um poderoso meio de criar 

uma legitimidade a perspectivas liberais. 

Na área de Estratégia, a literatura de gestão estratégica “made in USA” tem sido um 

recurso vital para tornar menos visível ou mesmo deslegitimar outras organizações e 

instituições que não se ajustam ao discurso de livre mercado e livre empresa (FARIA et al., 

2006; FARIA e IMASATO, 2007). No que se refere ao processo de ambientalização, a 

literatura especializada de gestão estratégica tende favorecer a legitimação dos interesses de 

países do Norte global, principalmente porque parte de preceitos são similares aos defendidos 

pelos neoliberais. Abordagens mais críticas em estratégia, como a perspectiva geopolítica 

utilizada nesta tese, ajudou a trazer à tona esse tipo de problemática.  

 

7.3 Limitações 

Algumas limitações podem ser apontadas no que tange a realização desta pesquisa. 

Uma dessas limitações se refere ao incipiente momento em que o fenômeno investigado se 

encontrava no período da investigação. Apesar de já haver certa ligação da EPEB com o 

etanol há algumas décadas, por conta de questões de políticas públicas e de regulação 

específica no que tange a políticas ligadas a combustíveis líquidos no Brasil (BARZERLAY, 

1987; RAMOS, P.; SZMRECSÁNYI, 2002; SANTOS, 1993), a incorporação do etanol na 

estratégia da organização se tornaram mais concisas apenas após 2003. 

A dita “redescoberta” da relevância estratégica do setor sucroalcooleiro no Brasil 

parece ter ocorrido apenas durante a década de 2000, quando esse setor passou a ser mais 
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visado tanto no nível nacional quanto no internacional. Um exemplo disso foi o processo de 

concentração produtiva nesse setor a partir do final da década de 1990, quando fusões e 

aquisições se tornaram mais comuns (SCARAMUSZZO, 2009). Uma segunda tendência é 

uma maior participação de organizações petrolíferas (CHASAN, 2009; SCARAMUZZO et al., 

2010), na qual a entrada de corporações de outros países, interessados na produção de 

biocombustíveis, passou a merecer destaque a partir de 2008 (ver BACHRAM, 2004; 

KNAUP, 2008). 

Um segundo limitador da investigação aqui conduzida se referiu a necessidade de 

mudança de direcionamento epistemológico seguido pelo autor, o que afetou o processo de 

pesquisa de campo e de análise. Nesse sentido, a mudança de um conjunto teórico 

fundamentado em uma abordagem weberiana de legitimidade e dominação para uma 

perspectiva geopolítica necessitou de uma rearticulação de parte dos conceitos, metodologia e 

teorias utilizadas no processo de investigação. Não obstante, tal modificação se tornou de 

central importância para que, nas considerações acerca da incorporação do etanol na estratégia 

da EPEB, fosse considerado poder desde uma perspectiva geopolítica. 

Outro limitador da pesquisa foi a dificuldade de acesso a informantes-chave dentro da 

EPEB. Se considerado o tamanho e a escopo dessa organização, seria importante contar com 

uma maior quantidade de dados co-produzidos entre funcionários e dirigentes dessa 

organização para compreender mais a fundo o contexto prático em que as estratégias são 

desempenhadas. Esse maior acesso poderia auxiliar a compreender melhor alguns detalhes e 

nuances dessa organização que são de difícil compreensão “do lado de fora”. A quantidade de 

informações tornadas públicas pela própria organização, por outro lado, ajudou a atenuar em 

parte essa dificuldade de acesso a informantes dentro da EPEB, particularmente no que se 

refere a estratégias formais a serem mobilizadas. 

A dificuldade apresentada em teorizar a natureza da organização estudada a priori da 

condução da pesquisa também é uma limitação a ser considerada. A natureza ambígua dessa 

organização, na qual há nuances entre uma face econômica de “empresa privada”, 

contrastando com elementos relacionados a políticas públicas e da presença do governo 

brasileiro, em uma estrutura de governança pouco tratada na área de Estratégia, limitou a 

possibilidade de outros achados no decorrer da pesquisa. Esse tipo de preocupação tende a ser 

pequena na área de Estratégia. 
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7.4 Sugestões de pesquisas futuras 

A crescente produção acadêmica que conecta a geração de vantagens competitivas e 

questões ambientais indica a importância do meio ambiente na área de Estratégia 

(HOFFMAN, 2005; PINKSE e KOLK, 2009; PORTER e VAN DER LINDE, 1995a; 

PORTER e REINHARDT, 2007). A ambientalização da estratégia pode ser uma linha de 

pesquisa a ganhar respaldado na produção de conhecimento acadêmico, inclusive no Brasil. 

Como sugestão para pesquisas futuras, tal processo poder ser considerado como uma 

tendência que merece atenção por parte de acadêmicos e profissionais da área de Estratégia. 

De forma similar ao modo como gestão estratégica se tornou um tipo de “filosofia” a 

ser seguida por todas as organizações (FARIA e GUEDES, 2008; FARIA e IMASATO, 2007), 

a ambientalização também tem se tornado um novo tipo de “filosofia gerencial” que tem sido 

prescrita para empresas, organizações sem fins lucrativos, organizações não-governamentais, 

organizações públicas, entre outras (LASH e WELLINGTON, 2007; PINKSE e KOLK, 2009; 

PORTER e REINHARDT, 2007). Esse processo de “universalização” da ambientalização 

pode ser um profícuo campo de pesquisas futuras, particularmente para compreender como e 

de que forma esse processo ocorre. 

O interesse em biocombustíveis, como o etanol, indica a necessidade de se dar maior 

atenção a atividades econômicas ligadas a essa área. No Brasil, tal processo parece estar em 

um processo de crescimento nos últimos anos, na qual a compreensão de novas configurações 

geopolíticas do etanol pode ajudar a compreender a dinâmica das estratégias, que passam por 

um trato com questões ligadas ao exercício de poder com legitimidade. No caso dos 

biocombustíveis, estratégias parecem estar relacionadas a uma necessidade de legitimidade 

nas mudanças da configuração de acesso e controle em termos geopolíticos.  

Partindo de uma perspectiva geopolítica, seria interessante compreender mais 

detidamente como demandas e interesses ligados ao meio ambiente influenciam nas 

estratégias e na configuração do espaço geográfico da apropriação dos biocombustíveis. 

Localizar e identificar melhor a dinâmica em que essas demandas e interesses transitam de um 

país para outro (seja na esfera Norte-Sul, Sul-Sul e/ou Norte-Norte) pode ajudar a conduzir 

estudos acerca do processo de ambientalização em diferentes contextos. 

A emergente literatura de estratégias internacionais (GHEMAWAT, 2008; 

HOSKISSON et al., 2000; RICART et al., 2004) e de estratégias institucionais (INGRAM e 

SILVERMAN, 2002; LAWRENCE, 1999), por exemplo, podem se tornar parte de 

mecanismos que influenciam em estratégias, influenciando a constituição da área de 
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biocombustíveis em países tidos como menos desenvolvidos do Sul global. Isso porque essas 

abordagens teóricas buscam moldar como se deve proceder para moldar como e de que forma 

estratégias devem ser praticadas em países tidos como menos desenvolvidos. Esse tipo de 

referencial teórico pode fomentar um movimento de conformação de organizações e 

instituições em escala internacional na área de biocombustíveis, tornando-as com feições 

organizacionais mais favoráveis aos países tidos como mais desenvolvidos, em detrimento de 

um arranjo menos desigual. O escrutínio desse tipo de literatura e da sua real possibilidade de 

moldar práticas sociais, em particular nas estratégias em organizações, também pode ser um 

fecundo campo de pesquisa futuras. 

A EPEB, assim como outras “sociedades de economia mista”, pode servir para 

repensar a dominante literatura da área de Estratégia, principalmente para fins de 

reconhecimento da diversidade de organizações que se utilizam de estratégias. Sob uma 

perspectiva que parte de reflexões localizadas desde o Brasil, reconhecer uma maior 

relevância de governos, da sociedade civil e de outras instituições públicas nas estratégias 

pode ser uma importante linha de pesquisas no contexto de países do Sul global. Empresas 

privadas e/ou grandes corporações, da forma como são descritas pela literatura de gestão 

estratégica, não são um tipo “universal” de organização que tem estratégias. Portanto, 

pesquisadores da área de Estratégia podem realizar pesquisas para reconhecer essas outras 

organizações, e seus respectivos estrategistas, como legítimos formuladores de estratégias, 

tanto no âmbito prático como teórico. 

Políticos, gestores públicos, diplomatas, ministros, entre outros, que também são 
estrategistas no Brasil, não deram a devida atenção para o processo de construção e 
expansão da área de estratégia no país. Isso pode ajudar a explicar não somente as 
dificuldades enfrentadas pela área no Brasil para um desenvolvimento nacional mais 
efetivo, mas também o desempenho ainda tênue de organizações brasileiras – 
privadas, estatais, mistas e não governamentais – na era da globalização (FARIA e 
IMASATO, 2007, p. 14). 

A crescente onda de investimentos estrangeiros no etanol no Brasil não elimina as 

contradições que ainda são inerentes ao processo de expansão da produção de 

biocombustíveis e de suas implicações. No âmbito prático, criar agendas políticas comuns 

ainda se constitui como um grande desafio, na qual os riscos de assimetrias de poder no nível 

regional se configuram tanto quanto no âmbito de relações entre países do Norte e Sul global. 

No âmbito de relações Sul-Sul, uma aproximação que leve em consideração o lado político 

pode ser de fundamental importância para a constituição de agenda de pesquisa (e desde o) 

Sul global. 
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Em termos de legitimidade, é importante ponderar a importância de dimensões de não-

mercado nas relações de poder, particularmente relevantes nos biocombustíveis. A dimensão 

econômica não necessariamente é a principal definidora dos rumos e das estratégias, como 

indicou as analises feitas no decorrer da tese, assim como legitimidade não é sinônimo apenas 

de “pontos positivos e benéficos”. O estabelecimento de um maior comércio internacional, 

por exemplo, criando novas relações de mercado, não é a única dimensão a ser contemplada 

para analisar a legitimação de biocombustíveis. Políticas públicas, políticas ambientais, 

segurança energética, dentre outras questões, também fazem parte da dinâmica que envolve os 

biocombustíveis não apenas no nível nacional, mas também no nível internacional. Estratégia 

e legitimidade podem ser relacionadas não apenas em termos de desempenho econômico ou 

geração de vantagens competitivas, mas como formas de exercício de poder e política em 

práticas sociais, em diferentes níveis de análise. Nesse sentido, pesquisas futuras podem 

reaproximar estratégia com poder e política, dimensões de pesquisa que podem ser úteis em 

termos práticos e teóricos na área de Estratégia. 
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Anexo 1: Documentos e relatórios coletados no decorrer da pesquisa 
 
 Organização 

produtora/ 
Patrocinadora 
do documento 

Título Ano de 
publicação 

1. African Centre 
for Biosafety 

Agrofuels in South Africa: projects, players and poverty 2008 

2. Amigos da Terra Agribusiness and biofuels: an explosive mixture: Impacts of 
monoculture expansion on the production of bioenergy 

2006 

3. Amigos da Terra Fuelling destruction in latin america 
the real price of the drive for agrofuels 

2008 

4. Amigos da Terra Sustainability of ethanol from Brazil in the context of 
demanded biofuels imports by The Netherlands 

2006 

5. Amigos da Terra Sustainability as a smokescreen: The inadequacy of certifying 
fuels and feeds 

2008 

6. Banco Nacional 
de 
Desenvolvimento 
Econômico e 
Social (BNDES) 

Bioetanol de cana-de-açúcar: energia para o desenvolvimento 
sustentável 

2008 

7. Biofuel Cities 
European 
Partnership 

Who-is-Who-and-Where in the biofuel field 2008 

8. Biofuelwatch Agrofuels: Towards a reality check in nine key areas 2007 
9. Carbon Trade 

Watch 
The Carbon Neutral Myth 2007 

10. Camada de 
Deputados: 
Comissão de 
Minas e Enrgia 

Etanol: situação atual, desafios e perspectivas 2008 

11. Commission of 
the European 
Communities 

An EU Strategy for Biofuels 2006 

12. Commission of 
the European 
Communities 

Biofuels Progress Report: Report on the progress made in the 
use of biofuels and other renewable fuels in the Member 
States of the European Union 

2007 

13. Commission of 
the European 
Communities 

Biofuels in the European Context: Facts and Uncertainties 2008 

14. Companhia 
nacional de 
Abastecimento 
(CONAB) 

O etanol como um novo combustível universal: análise 
estatística do consumo e exportação do etanol brasileiro no 
período de 2006 a 2011 

2008 

15. Deloitte 
Consulting 

Geology, geo-politics and global warming: Keys issues 2000-
2010 

2001 

16. Empresa de 
Pesquisa 
Energética (EPE) 

Potencial de redução de emissões de CO2 em projetos de 
produção e uso de biocombustíveis 

2005 

17. Empresa de 
Pesquisa 
Energética (EPE) 

Guia de Referência para o Encaminhamento de Projetos de 
Produção e Uso de Biodiesel e Etanol ao Mecanismo de 
Desenvolvimento 
Limpo – MDL 

2005 

18. Empresa de Plano Nacional de Energia 2030 2007 
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Pesquisa 
Energética (EPE) 

19. Empresa de 
Pesquisa 
Energética (EPE) 

Perspectiva para o etanol no Brasil 2008 

20. Energy 
Information 
Administration 
(EIA) 

International Energy Outlook 2009 2009 

21. European 
Environment 
Agency 

How much bioenergy can Europe produce 
without harming the environment? 

2006 

22. European 
Environment 
Agency 

Maximising the environmental benefits 
of Europe's bioenergy potential 

2008 

23. Food and 
Agricultural 
Organization 
(FAO) 

A Review of the Current State of Bioenergy Development in 
G8 +5 Countries. Rome 

2007 

24. Food and 
Agricultural 
Organization 
(FAO) 

Bioenergy, food security and sustainability: towards an 
international framework 

2008 

25. Food and 
Agricultural 
Organization 
(FAO) 

Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-
Carbon World 

2008 

26. Food and 
Agricultural 
Organization 
(FAO) 

Land grab or development opportunity? Agricultural 
investment and international land deals in Africa 

2008 

27. Food and 
Agricultural 
Organization 
(FAO) 

Biofuels: prospects, risks and opportunities 2008 

28. Fundação Getulio 
Vargas 

Fatores Determinantes dos Preços dos Alimentos: O Impacto 
dos Biocombustíveis 

2008 

29. Global Forest 
Coalition 

The real cost of agrofuels: Current and Future  2007 

30. Global Forest 
Coalition 

Technologies for Agrofuels: Path to Deforestation, Climate 
Change and Loss of Livelihoods 

2006 

31. Greenpeace The Green Standard manifesto on climate 
change and the natural environment 

2009 

32. IEA Bioenergy Strategic Plan 2003-2006 2002 
33. IEA Bioenergy Bioenergy Annual Report 2007 
34. IEA Bioenergy Bioenergy Annual Report 2008 
35. IEA Bioenergy Gaps in the Research of 2nd Generation Transportation 

Biofuels 
2008 

36. IEA Bioenergy Country Report: Brazil 2009 
37. IEA Bioenergy Bioenergy: a sustainable and reliable energy source 2009 
38. IEA Bioenergy Strategic Plan 2010-2016 2009 
39. IEA Bioenergy Update on implementation agendas 2009: A review of key 

biofuel producing countries 
2009 

40. Inter-American A Blueprint for Green Energy in the Americas: 2007 
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Development 
Bank 

Strategic Analysis of Opportunities for Brazil and the 
Hemisphere 

41. Inter-American 
Development 
Bank 

A Blueprint for Green Energy in the Americas: 
Strategic Analysis of Opportunities 

2009 

42. International 
Energy Agency 

Biofuels for transport - an international perspective 2004 

43. International 
Institute for 
Environment and 
Development 
(IIED) 

The multilateral trade and investment context for biofuels: 
Issues and challenges 

2007 

44. International 
Institute for 
Environment and 
Development 
(IIED) 

Responsible enterprise, foreign direct investment and 
investment promotion: Key issues in attracting investment for 
sustainable development 

2008 

45. International 
Renewable 
Energy Agency 
(IRENA) 

Founding an International Renewable Energy Agency 
(IRENA): Promoting renewable energy worldwide 

2008 

46. Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 

Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011 2006 

47. Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 

Anuário estatístico da agroenergia 
 

2009 

48. Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 
Abastecimento 

Programas para produção e uso de biocombustíveis no mundo. 2009 

49. Ministério das 
Minas e Energia 
e Petrobras 

Biocombustíveis: o que você precisa saber sobre este novo 
mercado 

2008 

50. Ministério das 
Relações 
Exteriores 

Biocombustíveis no Brasil: realidades e perspectivas 2007 

51. OECD e FAO Agricultural Outlook 2008-2017 2008 
52. Organization of 

the Petroleum 
Exporting 
Countries 
(OPEC) 

World oil outlook 2009 

53. Organisation for 
Economic Co-
Operation and 
Development 
(OECD) 

Agricultural Market Impacts of Future Growth in the 
Production of Biofuels 

2005 

54. Organisation for 
Economic Co-
Operation and 
Development 

A review of policy mensures supporting production and use of 
bioenergy 

2007 



 

 

203 

(OECD) 
55. Organisation for 

Economic Co-
Operation and 
Development 
(OECD) 

Biofuels: Is the cure worse than the disease 2007 

56. Organisation for 
Economic Co-
Operation and 
Development 
(OECD) 

Biofuels: Linking Support to Performance 2007 

57. Organisation for 
Economic Co-
Operation and 
Development 
(OECD) 

Biofuel Support Policies - an economic assessment 2008 

58. Oxfam Inconvenient Truth: How biofuel policies are deepening 
poverty and accelerating climate change 

2008 

59. Oxfam e 
ActionAid Brasil 

Agrocombustiveis e a agricultura familiar e camponesa 2008 

60. Renewable 
Energy Policy 
Network for the 
21st Century 
(REN21) 

Renewables Global Status Report 2007 

61. Renewable 
Energy Policy 
Network for the 
21st Century 
(REN21) 

Renewables Global Status Report 2008 

62. Renewable 
Energy Policy 
Network for the 
21st Century 
(REN21) 

Renewables Global Status Report 2009 

63. Renewable Fuels 
Association 

Ethanol industry outlook  2007 

64. Renewable Fuels 
Association 

Ethanol industry outlook  2008 

65. Renewable Fuels 
Association 

Ethanol industry outlook  2009 

66. União da 
Indústria de 
Cana-de-Açúcar 
(ÚNICA) 

Production and use of fuel ethanol in Brazil: Answers to the 
most frequently asked questions 

2007 

67. União da 
Indústria de 
Cana-de-Açúcar 
(ÚNICA) 

Relatório de sustentabilidade 2008 

68. União da 
Indústria de 
Cana-de-Açúcar 
(ÚNICA) 

Estudo Matriz Energética: Mapeamento da cadeia 
sucroenergética 

2009 

69. União da UNICA-2009-Etanol e Bioeletricidade: A Cana-de-Açúcar no 2009 
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Indústria de 
Cana-de-Açúcar 
(ÚNICA) 

futuro da matriz energética 

70. United Nations Susteinable bioenergy: a framework for decision makers 2007 
71. United Nations 

Conference on 
Trade and 
Development 
(UNCTAD) 

World Investment Report: Transnational Corporations, 
Agricultural Production and Development 

2009 

72. United Nations 
Environment 
Programme 
(UNEP) 

Development first: Linking energy and emission policies with 
sustainable development for Brazil 

2007 

73. United Nations 
Environment 
Programme 
(UNEP) 

Global Trends in Sustainable Energy Investments  2008 

74. United Nations 
Environment 
Programme 
(UNEP) 

Towards sustainable production and use of resources: 
Assessing biofuels 

2009 

75. United Nations 
Environment 
Programme 
(UNEP) e 
REN21 

Global Trends in Sustainable Energy Investment: Analysis of 
Trends and Issues in the Financing of 
Renewable Energy and Energy Efficiency 

2009 

76. UNEP, FAO e 
UNFF 

Vital forest graphics 2009 

77. World Bank Potential for Biofuels for Transport in Developing Countries 2005 
78. World Bank Review of Environmental, Economic and Policy Aspects of 

Biofuels 
2007 
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Anexo 2: Roteiro-base para entrevistas 
 

• Qual a sua formação profissional? Qual seu histórico na empresa?  
• Mais especificamente, qual é a sua vinculação com atividades relativas ao etanol 

dentro da empresa?  
• Há uma subsidiária especificamente na área de biocombustíveis em construção. Quais 

são os reflexos mais perceptíveis até o momento (no seu departamento)? 
• Estar entre as “cinco maiores produtoras mundiais de biocombustíveis” é uma visão 

explicita da empresa. Como os novos objetivos passam a influenciar nas atividades (no 
seu departamento) na prática? 

• Em que tipo de atividades há uma maior comunicação entre os diferentes 
departamentos?  

• A subsidiária em construção divide as suas atividades entre etanol e biodiesel. Nessa 
divisão, por vezes, uma dessas áreas parece receber mais atenção do que o outro. Há 
algum motivo para haver uma atenção maior para um ou para outro? 

• A EPEB tem metas ousadas relativas à comercialização do etanol no exterior no seu 
Plano de Negócios recente. Como essas metas e objetivos influenciam nas atividades 
nas suas atividades? As mudanças são significativas nesses últimos anos? 

• De que modo a internacionalização do etanol pode modificar as atividades 
desempenhas no seu setor? 

• De forma geral, quais são as maiores barreiras nacionais e internacionais para a 
internacionalização do etanol? (Questões legais, ambientais, sociais, econômicas, 
políticas, etc.)  

• A empresa tem conseguido modificar/lidar com eventuais barreiras nacionais e 
internacionais quanto ao etanol?  

• Como questões relacionadas à responsabilidade social da empresa surgem nas suas 
atividades? E em relação a temas ambientais ou de sustentabilidade? 

• Com a definição das novas diretrizes de atuação na área do etanol, a tendência é que 
haja uma modificação relação com usineiros e sucroalcooleiros? 

• A parceria com órgãos de governo tem ocorrido no desenvolvimento da área de 
biocombustiveis (p.e. BNDES, FINEP, EMBRAPA, etc.)? Esses contatos são 
relevantes na prática? 
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Anexo 3: Lista de programas de adoção de biocombustíveis por continente 
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Fonte: MAPA (2009b) 
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Anexo 4: Participação do capital estrangeiro nas usinas de açúcar e etanol do Brasil 
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Fonte: SIAMIG (2009) 
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Anexo 5: Evolução dos preços médios anuais do barril de petróleo (1970-2008)  
 

 

Fonte: Adaptado de British Petroleum (2009) 
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Anexo 6: Proporção de veículos automotores vendidos por tipo de motor 
 

 

Fonte: Adaptado de ANFAVEA (2009) 
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Anexo 7: Produção de etanol no Brasil, 1948-2009 
 

 
 
Fonte: MAPA (2009a, p. 21) 


