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RESUMO 

O objeto desta tese consiste no monitoramento da efetividade da Agenda 2030 e 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), principalmente os relativos a 
combustíveis renováveis, conseguida por meio de regulações e normas relativas a 
padrões voluntários de sustentabilidade, aplicáveis nas atividades econômicas, 
desenvolvidas por agentes privados em cadeias de produção globais, que com isso 
estruturam uma lógica de governança com abrangência internacional. A 
contemporaneidade traz muitos desafios para o Direito Internacional e a própria 
estrutura jurídica de aplicação da Agenda 2030 demanda iniciativas complexas de 
governança. Dentro dessa temática abrangente, esta pesquisa recorta o caso do 
etanol brasileiro de cana-de-açúcar e especificamente o padrão de sustentabilidade 
Better Sugarcane Initiative (BONSUCRO) para servir de objeto de análise e 
identificar diversos fatores intervenientes na lógica de governança ambiental 
internacional pertinente ao estudo de caso em questão.  

A hipótese comprovada neste trabalho foi que as diretrizes internacionais da Agenda 
2030 estão consistentemente interligadas com a implementação de critérios de 
sustentabilidade previstos em políticas públicas e práticas privadas. Seus 
desdobramentos efetivos são influenciados por diversas variáveis intervenientes 
como regulação, regulamentos, procedimentos e padrões tanto estatais, privados, 
nacionais, regionais ou locais. Com o escopo de mostrar que há indícios de que a 
variável dependente - padrões de sustentabilidade como do Bonsucro - geram a 
implementação da Agenda 2030, a tese analisa os mecanismos causais - variáveis 
intervenientes - que impactam umas às outras e interferem na relação causal entre 
padrões de sustentabilidade e Agenda 2030, de modo a gerar a consequência de 
maior efetividade dos ODSs e assim, reciprocamente, reforçando a necessidade da 
adoção de padrões de sustentabilidade. Os mecanismos causais - variáveis 
intervenientes - estudados nesta tese foram divididos em três tipos: as 
externalidades socioambientais negativas do etanol, as regulamentações 
internacionais e as nacionais. A conclusão foi que o efeito entre padrões de 
sustentabilidade, variável dependente, e Agenda 2030, variável independente, pôde 
ser identificado, ou seja, há evidências suficientes de que padrões de 
sustentabilidade geram aplicação dos ODSs. 

PALAVRAS CHAVE 

Agenda 2030, ODSs, Governança, Etanol, Sucroenergia, Bonsucro, Padrões de 

Sustentabilidade, Efetividade.  
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ABSTRACT  

The objective of this thesis is to monitor the effectiveness of Agenda 2030 and of the 
Sustainable Development Objectives (ODSs), especially those related to renewable 
fuels, achieved through regulations and standards related to voluntary standards of 
sustainability, applicable in economic activities developed by private agents in global 
chains production, thereby building a governance logic with international coverage. 
Contemporaneity brings many challenges to international law, and the legal 
framework for implementing Agenda 2030 demands complex governance initiatives. 
Within this broad theme, this research makes a study case of Brazilian sugarcane 
ethanol and specifically the Better Sugarcane Initiative (BONSUCRO) sustainability 
standard to serve as an object of analysis and to identify several factors that 
intervene in the international environmental governance logic pertinent to the 
thematic hereby studied. The hypothesis demonstrated in this study was that the 
international guidelines of Agenda 2030 are consistently interlinked with the 
implementation of sustainability criteria foreseen in public policies and private 
practices. Its effective deployments are influenced by several intervening variables 
such as regulation, regulations, procedures and standards, whether state, private, 
national, regional or local. With the scope of showing that, collects indications that 
the dependent variable, Bonsucro sustainability standards, generate the 
implementation of Agenda 2030, this thesis analyzes the causal mechanisms, 
intervening variables, that impact each other and impact the causal relation between 
sustainability and Agenda 2030, in order to generate the consequence of greater 
effectiveness of the ODSs and thus, mutually reinforcing the need to adopt 
sustainability standards. The causal mechanisms, intervening variables, studied in 
this thesis were divided in three types: the negative socio-environmental externalities 
of ethanol, international regulations and national regulations. The conclusion was that 
the effect between sustainability standards, dependent variable, and Agenda 2030, 
an independent variable, could be identified, that is, there is sufficient evidence that 
sustainability standards generate application of ODSs. 

KEY WORDS  

Agenda 2030, ODSs, Governance, Ethanol, Sucroenergy, Bonsucro, Sustainability 

Standards, Effectiveness.  
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INTRODUÇÃO 

O objeto desta tese consiste no monitoramento da efetividade da Agenda 

2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente os relativos a 

combustíveis renováveis, conseguida por meio de regulações e normas relativas a 

padrões voluntários de sustentabilidade, aplicáveis nas atividades econômicas, 

desenvolvidas por agentes privados em cadeias de produção globais que com isso 

estruturam uma lógica de governança com abrangência internacional.  

A contemporaneidade traz muitos desafios para o Direito Internacional e a 

própria estrutura jurídica de aplicação da Agenda 2030 demanda iniciativas 

complexas de governança. Dentro dessa temática abrangente, esta pesquisa recorta 

o caso do etanol brasileiro de cana-de-açúcar e especificamente o padrão de 

sustentabilidade Better Sugarcane Initiative (BONSUCRO3) para servir de objeto de 

análise e identificar diversos fatores intervenientes na lógica de governança 

ambiental internacional pertinente ao estudo de caso em questão. No item sobre 

metodologia, o delineamento da pesquisa será aprofundado, mas resumidamente o 

que a presente tese irá propor é: 

Tabela 1 - Síntese da pesquisa 

 
                                            
3 Capítulo específico sobre BONSUCRO mais a diante irá detalhar melhor o assunto.  
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Ao longo das últimas décadas, com a maior conectividade e 

interdependência entre os atores, o quadro jurídico da Governança Ambiental Global 

mudou drasticamente. Estudiosos e profissionais atuando no Direito Internacional se 

deparam com o surgimento de diversos atores e com a proliferação de regras 

provenientes de muitas esferas de poder com potencial impacto global. Uma nova 

forma de governança global privada e multinível está sendo posta em prática, 

porque o atual estágio de globalização transformou o contexto internacional de 

várias maneiras, principalmente pelo aumento do papel das empresas e entidades 

privadas. 

Para citar um exemplo prático, a Cargill4, uma empresa americana com sede 

em Minnesota, operando no Brasil e globalmente no mercado de alimentos, etanol, 

bebidas e tabaco, teve receita de US $ 120,4 bilhões em 2016, empregando cerca 

de 153 mil pessoas (FORBES, 2016). Este volume de produção supera o Produto 

Interno Bruto de 147 países (CIA, 2016) em um conjunto de 230 países. Em outras 

palavras, se Cargill fosse um país, seu desenvolvimento no ano passado teria 

ultrapassado o de vários países, como Panamá, Uruguai, Paraguai, Islândia e Malta. 

Sendo assim, o que o Brasil pagou ao Banco Mundial por empréstimos de US $ 2,27 

bilhões em dezembro de 2016 (IBRD - IDA, 2016) seria considerado modesto em 

comparação com o que essa empresa ganhou exclusivamente no Brasil em 2015, 

US $ 10,32 bilhões (EXAME, 2016). O papel que este tipo de empresa desempenha 

na economia nacional e global é, portanto, muitas vezes mais substancial do que o 

de muitos países. 

Comparando esse aumento no poder econômico das empresas, muitos 

governos nacionais tornam-se menos potentes e já não estão na posição de exercer 

seu poder regulatório, pois regras mais estritas podem vir a representar menos 

investimento das empresas em um estado. Isso diminui a capacidade e o interesse 

dos países para exigir das empresas conformidade com padrões, especialmente 

sociais e ambientais. E, à medida que a produção e o comércio se realizam no 

                                            
4  Cargill é impresa privada, multinacional fundada nos EUA em 1865 e sua área principal é a 
produção e o processamento de alimentos atuante em 5 continentes. 
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mercado global, os concorrentes que enfrentam menos regulamentos passam a ter 

vantagens sobre os concorrentes atuando em mercados mais regulados.  

Três características possibilitaram essa integração das cadeias de 

suprimentos globais necessárias para a produção atual: inovações revolucionárias 

em tecnologias de informação aplicáveis em todas as esferas da sociedade, 

mobilidade de capital via cartões de crédito ou instrumentos jurídicos para o 

comércio internacional e instrumentos financeiros para capitalização de 

empreendimentos de larga escala. Essas características têm em comum o fato de 

enfraquecer as esferas de poder tradicionais e permitir que novos atores participem 

efetivamente da arena política. Tais processos geram desequilíbrio na balança de 

poder internacional e criam novos fatores na estratégia comercial das empresas, 

como o aumento das preocupações socioambientais dos consumidores e a maior 

cautela para evitar publicidade negativa na mídia. Consequentemente, esses 

fenômenos difusos passam a ser refletidos e a influenciar as políticas empresariais e 

também governamentais, pautando a agenda internacional. 

Como exemplos desse aspecto privado da governança ambiental podem ser 

citados mercado do carbono, padrões de sustentabilidade e regras voluntárias 

desenvolvidas por empresas ou organizações não governamentais, atestando sobre 

a conformidade ambiental e/ou social dos processos de produção das cadeias 

globais de valor. Apesar de não terem interferência direta do governo, esses 

regulamentos são interdependentes com o quadro normativo em vigor no Estado, 

região e cidade em que operam. As autoridades públicas podem, nesse sentido, 

promover ou desincentivar essa governança privada de muitas maneiras. 

Especialmente no que diz respeito ao Direito Ambiental Internacional, é 

marcante essa interdependência intrínseca das ações entre os diversos níveis da 

administração pública e entre os diversos agentes. Por um lado, a ausência de um 

poder soberano internacional supranacional com representatividade para ditar as 

regras globais dificulta a identificação do método mais justo para distribuir os ônus 

socioambientais entre países, empresas e indivíduos; por outro lado, a efetividade 

das medidas, quaisquer que sejam as acordadas como mais justas, se submetem à 

dificuldade de viabilidade política de tais medidas em escala global. Essa 
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complexidade é ainda mais agravada face à natureza complexa dos problemas 

socioambientais contemporâneos5. 

Em resposta a esse tipo de desafio, uma das iniciativas de governança em 

vigor atualmente é a Agenda de 2030 (UN, 2015a) que, aliada ao Acordo de Paris 

(UN, 2015d) formam um plano pari passu e transformador rumo ao paradigma de 

uma economia mais verde 6 . A Agenda 2030 estabeleceu os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável sem fazer recomendações práticas de políticas 

específicas mandatórias aos Estados, enquanto o Acordo de Paris determinou que 

os Estados deveriam eles próprios estabelecer suas intensões de “Contribuição 

Nacionalmente Determinadas”, ou seja, os seus compromissos para reduzir as 

mudanças climáticas. Ambos documentos estão estruturados para trabalhar lado a 

lado, como parte de um novo caminho jurídico focado no desenho de uma 

arquitetura econômica integradora de ganhos econômicos, benefícios sociais e 

preservação do meio ambiente. 

Nesse contexto macro, um dos pontos fulcrais é a substituição dos 

combustíveis fósseis que deve ser encarada como um processo contínuo7. Alguns 

líderes, especialmente do setor privado, já perceberam que a energia limpa é uma 

indústria em crescimento cheia de oportunidades para lucros significativos. 

Governos, empresas e investidores devem aproveitar essa oportunidade, porque 

nos próximos anos, até 2030 - o período temporal previsto na Agenda 2030 - o 

mundo investirá trilhões de dólares (PNUD, 2016a, p. 3) em infraestrutura para 

cidades, energia e agricultura. Assim, toda decisão sobre investimento e alocação 

de recursos poderia e precisa ser pensada para “ser parte da solução e direcionada 

para um crescimento com baixo carbono e mais resiliente às mudanças climáticas” 

(PNUD, 2016b, p. 15). 

Mas como o Direito pode contribuir com este processo? Esta tese pretende 

abordar justamente essa questão, examinando as interações entre os vários níveis 

                                            
5  Em capítulo específico mais a diante será tratada essa natureza complexa dos problemas 
socioambientais.   
6 O novo paradigma da Economia Verde será tratado em tópico próprio mais adiante. 
7  Embora, no curto prazo, tenha havido um significativo retrocesso nessa continuidade pois o 
equilíbrio global do poder energético foi marcado pelo aumento dos combustíveis fosséis, haja vista o 
surgimento do gás e óleo de xisto dos Estados Unidos. 
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de governos e interações entre público e privado para implementar a Agenda 2030. 

Para tanto, foi feito um corte metodológico relativo à energia renovável, com estudo 

de caso sobre o etanol de cana-de-açúcar brasileiro, se aprofundando em uma 

análise empírica sobre a certificação BONSUCRO, padrão de sustentabilidade mais 

utilizado pela indústria sucroalcooleira (UNICA, 2012, p. 1). E para discorrer sobre 

essas questões esta tese adota duas teorias que serão explicadas mais a frente: a 

da governança policêntrica (ABBOTT et al., 2015; OSTROM, 2010a, 2010b) que 

considera as interações regulatórias como ocorrendo em diferentes níveis, não 

apenas entre estados nacionais ou instituições intergovernamentais e a de regime 

internacional (ABBOTT, 2012, 2017; KEOHANE; VICTOR, 2011), que dá ênfase ao 

papel das instituições intergovernamentais. 

Importante deixar três pontos claros: esta tese não é sobre energia 

renovável, etanol brasileiro de cana-de-açúcar ou a certificação BONSUCRO, esses 

tópicos são usados apenas para fundamentar as análises de Direito Ambiental 

Internacional, de Governança Ambiental Global e o monitoramento do processo 

causal em questão; esta tese não pressupõe que o mercado de etanol seja uma 

ferramenta eficaz para combater as mudanças climáticas no longo prazo; e as 

mudanças climáticas, a governança global e a política climática global são assuntos 

muito mais amplos que vão além do escopo desta pesquisa. 

O restante do capítulo introdutório será estruturado da seguinte forma: 

primeiro serão descritos a metodologia, o desafio empírico e as variáveis 

independente, intervenientes e dependente da pesquisa, em seguida será 

especificado o projeto de pesquisa e o principal argumento da tese, para, por fim, 

fornecer uma visão geral dos capítulos seguintes. 

1.1. Metodologia 
 

Para melhor compreender o objeto de estudo o método utilizado foi o 

hipotético dedutivo, com utilização de process tracing, também chamado 

mapeamento de processos ou de condições causais. As técnicas de pesquisa foram 

basicamente três: pesquisa descritiva, jurídica e documental; abordagem empírica-

avaliativa e análise conceitual-normativa. Primeiro descreve-se o estado das coisas, 

tal como existe atualmente em relação à governança global, Agenda 2030 e o etanol 
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brasileiro de cana-de-açúcar. Em seguida foi feita uma pesquisa empírica de modo a 

inferir a existência de mecanismos causais que interliguem a governança global da 

Agenda 2030 à governança privada de etanol de cana-de-açúcar usando um estudo 

de caso de membros brasileiros do BONSUCRO. A ponderação de conceitos e 

normas busca gerar conhecimento político relevante sobre a integração de 

instrumentos de políticas públicas, privadas e em diversos níveis hierárquicos.  

A hipótese é que a variável independente: a Agenda 2030 é consequência 

ou, pelo menos, está interligada com os critérios de sustentabilidade e diversas 

formas de regulação, que são as variáveis intervenientes e que se refletem na 

governança socioambiental do etanol sendo que, portanto, a certificação 

BONSUCRO, variável dependente, impacta a implementação da Agenda 2030. A 

tese identificará os mecanismos causais intervenientes entre a variável 

independente e o resultado da variável dependente, analisando também as relações 

entre as variáveis intervenientes - como demandas sociais e comerciais relativas às 

externalidades socioambientais negativas do etanol, regulação estrangeira e 

políticas nacionais - que possivelmente impactam o processo de influência dos 

critérios BONSUCRO na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável previstos na Agenda 2030.  

Esta tese examinará as interações entre governança pública e privada 

abordando principalmente a seguinte questão: os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável previstos na Agenda 2030 estão sendo empregados devido a medidas 

de governança privada e, analisando especificamente o caso do etanol de cana-de-

açúcar brasileiro, estão articulados com os critérios de governança privada do 

BONSUCRO? Esta tese tem por objetivo esclarecer a importância de três variáveis 

intervenientes: os interesses domésticos e setoriais, a estrutura do mercado que 

favorece a governança e as medidas e ajuste institucional entre as partes 

interessadas públicas, privadas e de diversos níveis hierárquicos, a fim de aplicar os 

objetivos estabelecidos na Agenda 2030 para o caso do etanol de cana-de-açúcar 

brasileiro, e, especificamente nos critérios de governança privada do BONSUCRO. 

A variável dependente BONSUCRO indica que as ferramentas de medição 

de grau do efeito das regras de governança privadas têm basicamente quatro 
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características principais relacionadas ao funcionamento da governança privada: 

configuração do padrão de acordo com a Agenda 2030, aspectos processuais para 

verificação de conformidade, incentivos de certificação e benefícios decorrentes do 

uso de rótulos de sustentabilidade. Este trabalho analisa minuciosamente o ano de 

2016. Isso resultou em um universo de pesquisa que abrange 124 casos. Ressalta-

se que, se fosse feita a mesma pesquisa em período diferente, com outras 

empresas e sobre outra produção de cana-de-açúcar, os resultados poderiam, e 

provavelmente seriam, substancialmente diferentes. 

1.2. Process Tracing: mapeamento de condições causais  
 
 

Esta tese foi concebida estruturalmente como um process tracing, também 

chamado de mapeamento de processos ou de condições causais, ou seja, é uma 

forma de “explicar de forma suficiente” 8 (BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 12) 

constatações a respeito da Agenda 2030, da BONSUCRO e da governança do 

etanol. O objetivo da pesquisa é identificar as variáveis que implicam a configuração 

do padrão de sustentabilidade Bonsucro, os aspectos processuais para acessar a 

conformidade, bem como o uso do respectivo selo e certificado gerando a 

implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 

2030. Para tanto analisa as variáveis em um universo restrito dos membros do 

Bonsucro em 2016, em conformidade com os mecanismos de verificação aplicados 

pela Bonsucro desse período. Dessa forma, esta pesquisa não envolve testes 

teóricos ou desenvolvimento de uma teoria genericamente abrangente.  

Em vez disso, o estudo envolve uma análise de caso de universo fechado 

restrita aos membros brasileiros da BONSUCRO e a comparação de similares 

envolvidos na produção cana-de-açúcar com casos cruzados a partir dos critérios 

BONSUCRO e dos ODSs da Agenda 2030 para, de partida, obter uma compreensão 

aprofundada do efeito causal correspondente e consequentemente, identificar 

variáveis e mecanismos causais comuns. O principal método para isso foi a 

“comparação estruturada e focalizada”, conforme a qual, com base em um problema 

de pesquisa concreto, dados semelhantes são coletados e comparados (GEORGE; 

                                            
8 Nas palavras do autor: “attempts to craft a minimally sufficient explanation of a puzzling outcome” 
(BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 12) 



 8 

BENNETT, 2005, p. 67–70). A definição de causa utilizada nesta tese é a de causa 

ser aquilo que aumenta a probabilidade de algum evento ou condição ocorrer9 

(GERRING, 2016, p. 169). 

O process tracing no caso da presente pesquisa permite avaliar em que 

medida e como possíveis resultados são estimulados ou restringidos por várias 

escolhas feitas nos vários pontos de decisão ao longo do caminho de implantação 

de uma norma, fenômeno que envolve dependência de trajetória (path dependency). 

Nenhuma variável sozinha é suficiente para gerar índices elevados de 

implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Pelo contrário, 

iniciativas pensadas para ter um efeito positivo podem falhar ou piorar a situação, 

dada a interferência de diversos aspectos, portanto, é necessária uma combinação 

bastante coordenada de fatores e agentes para gerar efeitos coordenados, 

duradouros e eficientes.  

Os autores costumam comparar os testes empíricos na aplicação do 

process tracing às hipóteses com a necessidade de "saltar o sarrafo" (MAHONEY, 

2012, p. 574), em alusão ao esporte olímpico, ou seja atingir o mínimo necessário 

para permanecer na lista de explicações plausíveis, mas o sucesso em passar o 

teste não é um critério suficiente para validar a hipótese. Assim, este tipo de teste 

permite identificar causas que são necessárias para a ocorrência do fenômeno, 

porém ainda não são suficientes para explicá-lo, pois além disso, os testes 

empíricos precisam passar pelo "teste da pistola fumegante" (MAHONEY, 2012, p. 

574), em outras palavras verificar se há indícios equal é condição suficiente, mas 

não necessária para a validade de hipótese, um resultado ocorreu, porém pode ser 

que não tenha uma vinculação obrigatória (GEORGE; BENNETT, 2005, p. 58). Esse 

tipo de análise metodológica, sobre atingir o mínimo necessário para ser uma 

explicação plausível e deixar indícios de ocorrência, é bastante condizente com 

problemas complexos como os de Direito Ambiental Internacional em que causa 

efeito e nexo causal costumam estar pouco evidentes. 

                                            
9 Nas palavras do autor: “causes may be said to refer to events or conditions that raise the probability 
of some outcome occurring (under ceteris paribus conditions). X may be considered a cause of Y if 
(and only if) it raises the probability of (GERRING, 2016, p. 169). 
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O process tracing permite ir além da análise simplista entre causa e efeito 

direto, para rastrear mecanismos causais que correspondem a sistemas que 

produzem resultado pela interação de várias partes: é uma forma de identificar 

cientificamente o processo causal interveniente existente entre uma variável 

dependente e o resultado da variável independente (GEORGE; BENNETT, 2005, p. 

206–7). Investigar os mecanismos causais permite "olhar para a caixa de 

causalidade para localizar os fatores intermediários entre uma causa estrutural e seu 

suposto efeito" (GERRING, 2016, p. 45). Ou seja, permite que o pesquisador faça 

fortes inferências dentro do estudo de caso sobre o processo causal que gera 

determinados resultados, aumentando o grau de confiança na validade de um 

mecanismo causal  (BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 2). 

Com essa finalidade, os mecanismos causais não são considerados apenas 

uma série de variáveis intervenientes, a definição mais amplamente utilizada os vê 

como uma série de variáveis intervenientes através das quais uma variável 

explicativa exerce um efeito causal sobre uma variável de resultado. Além de 

identificar uma série de ligações causais, identifica também a causalidade entre as 

variáveis intervenientes que afetam uma consequência, dessa forma, os 

mecanismos são tomados como cadeias de variáveis intervenientes que se 

conectam à causa X e ao efeito Y (KING; KEOHANE; VERBA, 1994, p. 86), sendo 

que cada variável é efetivamente uma unidade analítica autônoma, o que implica 

uma variação e análise probabilística da causalidade, ou seja, não há resposta única 

suficiente. 

Seguindo essa lógica, há três variantes de process tracing: testes teóricos, 

construção teórica e explicação-resultado. Os três diferem-se em várias dimensões, 

incluindo se eles são teóricos ou voltados para casos concretos, os tipos de 

inferências sendo feitas, como eles articulam os mecanismos causais e se podem 

ser agregados à pesquisas que usem métodos mistos.  

Os testes teóricos e a construção teórica deduzem uma teoria da literatura 

existente e/ou buscam evidências para cada parte do mecanismo causal 

hipotetizado se estão presentes em um caso específico, permitindo inferências 

internas sobre se o mecanismo funcionou como esperado no caso concreto e/ou se 
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o mecanismo como um todo pode ser verificado como presente (BEACH; 

PEDERSEN, 2013, p. 3). Apesar de não conseguirem afirmar que o mecanismo 

hipotetizado foi a única causa do resultado, procuram traçar uma explicação teórica 

generalizável a partir de evidências empíricas, inferindo que existe um mecanismo 

causal genérico identificável (BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 3).  

Já o processo de rastreamento de resultados tenta elaborar uma “explicação 

minimamente suficiente de um resultado enigmático em um caso histórico 

específico” (BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 3). Aqui, o objetivo não é construir ou 

testar teorias mais gerais e abrangentes, pelo contrário, tenta-se elaborar essa 

“explicação minimamente suficiente” dos resultados identificados num determinado 

caso concreto, trata-se de uma análise muito mais pragmática e processual que 

teórica. 

Tabela 2 - Tipos de process tracing 

 

Tipos de process tracing 

Teste teórico 

Theory-testing 

Construção teórica 

Theory-building 

Rastreamento de 
resultados 

Explaning outcome 

Os mecanismos causais 
estão presentes e 

funcionam como está 
previsto na teoria? 

Qual é o mecanismo 
causal genericamente 
aplicavel entre X e Y? 

Quais mecanismos 
explicatórios podem ser 

identificados como 
tendo resultado? 

Foco na validade de 
uma teoria 

Foco na teoria 
universalizante Foco no caso concreto 

Causas são 
sistemáticas, 

generalizáveis dentro de 
um contexto 

Causas são 
sistemáticas, 

generalizáveis dentro de 
um contexto 

Causas são 
sistemáticas e não 

sistemáticas 
(específicas de um 

caso) 

Monitora um 
mecanismo causal 

singular generalizável 

Monitora um 
mecanismo causal 

singular generalizável 

Monitora um composto 
de mecanismos causais 
que explicam um caso 

Inferência sobre a 
presença ou ausência 

Inferência a respeito 
das manifestações 

Inferência sobre uma 
explicação 
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de partes de um 
mecanismo causal 

Inferência sobre a 
presença ou ausência 
do mecanismo causal 

observadas que 
refletem um mecanismo 

causal subjacente 

minimamente suficiente 

Fonte: (BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 12 e 21) 

 

O principal argumento desta pesquisa é que a governança corporativa 

socioambiental privada é um fator importante de influência da governança ambiental 

global. As ações das empresas privadas têm impacto global, além disso, resultados 

socioambientais impactantes podem ser alcançados por normas voluntárias 

desenvolvidas por empresas ou organizações não governamentais. Mas o vínculo 

causal muitas vezes não é claro entre uma ação e seu impacto positivo ou negativo 

no meio ambiente, portanto, o reflexo dessas ações na reputação e valor de uma 

empresa também não está claro. Elucidar essas relações causais em um caso 

concreto é o que se propõe nesta pesquisa. A ambição não é provar que uma teoria 

é correta, ou testar a validade de aspectos teóricos, mas sim fornecer as melhores 

explicações possíveis, específicas de cada caso e que não podem ser destacadas 

do caso particular e generalizadas. Por isso o tipo de process tracing escolhido foi o 

rastreamento de resultados. 

Explaining-outcome process-tracing: rastreamento de resultados 

O objetivo desse tipo de modelagem de pesquisa é explicar resultados. 

Pode ser um estudo de um único resultado, ou a busca das causas de um resultado 

específico em um único caso sendo a ambição elaborar uma explicação 

minimamente suficiente de um determinado resultado (GERRING, 2016, p. 6). O 

processo de explicação se assemelha a uma combinação dialética de dedução e 

indução com dois caminhos alternativos que podem ser escolhidos ao construir a 

melhor explicação possível de um resultado pelos caminhos dedutivos e indutivos 

(BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 18). 

No caminho dedutivo o mecanismo causal é testado para ver se ele pode 

logicamente explicar o resultado. No caminho indutivo desenvolvem-se testes 
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empíricos que são avaliados em relação a causalidade. Finalmente, a combinação 

dialética é o estágio em que o analista avalia se as explicações foram 

suficientemente elaboradas (BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 19), para construir a 

melhor explicação possível. Mas o que é uma explicação minimamente suficiente? A 

resposta a esta pergunta baseia-se numa avaliação se todas as facetas relevantes 

para o resultado foram levadas em conta adequadamente. Trata-se de uma análise 

subjetiva sobre a explicação desenvolvida ser a melhor em vez de explicações 

alternativas plausíveis.  

O resultado empírico coletado em uma pesquisa quantitativa e qualitativa foi 

utilizado para examinar as expectativas sobre as empresas e os compromissos 

públicos, analisando o quanto as metas estabelecidas pelos Estados membros na 

Agenda 2030 refletem na prática e são usadas para informar a construção do padrão 

BONSUCRO além de como são percebidas como suficiente ou não pelo público 

pesquisado. A análise conceitual foi principalmente sobre o quadro normativo de 

políticas públicas que impactam a governança do etanol atualmente em vigor e 

sugere a construção de novos paradigmas normativos focados em causas e visando 

gerar influência prática.  

Além dessa abordagem empírica e do próprio monitoramento de processo, 

não menos importante é a revisão teórica e as análises ou sugestões normativas 

que a tese propõe relativas à Governança Ambiental Global. Aumentar a 

compreensão das formas de funcionamento da governança gera conhecimentos 

úteis para futuras iniciativas jurídicas em relação à criação, funcionamento e 

implementação de normas a fim de conseguir efetividade para coordenar interesses 

divergentes em busca de objetivos comuns. A metodologia escolhida para essa 

parte foi a descritiva e normativa e as técnicas utilizadas foram a pesquisa 

documental, legislativa e bibliográfica. 

Para tanto foi realizada uma pesquisa sistemática da bibliografia nacional e 

estrangeira, no campo do Direito Internacional e do Direito Ambiental Internacional, 

evoluindo-se para pesquisas envolvendo Relações Internacionais, Energia e 

especialmente padrões de sustentabilidade. Posteriormente, foram pesquisadas 

normas jurídicas americanas, europeias, brasileiras e do Estado de São Paulo sobre 
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o tema central da sucroenergia e foram levantados dados técnicos oficiais que 

pudessem subsidiar a pesquisa. Em uma última etapa foi realizado um processo 

detalhado de análise do material coletado e de redação para aperfeiçoar e 

coordenar os resultados obtidos.  

 

1.3. Sumário de cada capítulo 
 
 

No capítulo AGENDA 2030 – OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL é apresentada a variável independente da pesquisa e o objetivo de 

buscar identificar a eficácia dessa declaração na governança socioambiental 

internacional, explicando que para tanto foi feito um monitoramento dos processos 

de influência de políticas e práticas mais sustentáveis para efetivação desse 

documento. No item CARACTERÍSTICA JURÍDICA DA AGENDA 2030 – SOFT 

LAW, é colocado que a Agenda 2030 é uma declaração, um pacto político que 

apesar de seu caráter não vinculante juridicamente, pretende incitar compromissos 

ambiciosos e orientar políticas públicas e práticas privadas. No item SOFT LAW, 

OBJETIVOS E METAS TÊM EFETIVIDADE?, é mostrado que a modelagem jurídica 

de articular interesses em busca de objetivos e metas voluntárias tem funcionado, 

porém que esse sucesso é relativo, pois há ainda muitas lacunas deixadas pelas soft 

laws e vários objetivos e metas anteriores ainda por alcançar, sendo as principais 

dificuldades proceder o monitoramento e o financiamento adequado para a 

implementação da Agenda 2030. Assim, no item LACUNAS DE MONITORAMENTO 

E FINANCIAMENTO esses tópicos são detalhados e é demonstrado que o ideal é 

implementar métodos de governança sistêmicas, multiníveis e que envolvam os 

diversos interessados complementarmente às normas jurídicas.  

Seguindo essa linha, o próximo capítulo aborda a capacidade de a 

GOVERNANÇA GLOBAL preencher algumas lacunas deixadas pela 

regulamentação doméstica ou de abordar tópicos nos quais as iniciativas públicas 

tenham se mostrado insuficientes, principalmente porque os governos normalmente 

não possuem os conhecimentos especializados, detalhados e tão capilarizados 

como outros agentes do mercado. E essas características são necessárias e bem 
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vindas para elaborar políticas sobre questões técnicas e complexas, tais como 

medidas de implementação e mecanismo financeiro para implementar os ODSs. 

Assim, o item GOVERNANDO A GLOBALIZAÇÃO E A SOCIEDADE GLOBAL 

começa definindo globalização e as características da interdependência e da 

conectividade que trazem a necessidade de a regulação desse processo ter de ser 

ágil e precisa. Na sequência polemiza que a governança socioambiental, se não for 

bem implementada, pode custar acesso a mercados através de iniciativas 

governamentais, privadas, nacionais, estrangeiras, juridicamente vinculantes, 

negocialmente obrigatórias ou mesmo voluntárias, nesse contexto, quem não for 

capaz de demonstrar conformidade com essas regras pode ser impedido de atuar 

em um determinado mercado.  

O item DIFICULDADE EXTRA DE GOVERNANÇA DO MEIO AMBIENTE 

aborda os desafios específicos que os Direitos Difusos enfrentam, a dificuldade de 

gerir bens de uso comum do povo, a complexidade dos problemas socioambientais, 

o radicalismo ideológico entre ambientalistas e desenvolvimentistas e a 

característica voluntarista da era da pós-verdade. Diante dessa realidade o tópico 

UM POSSÍVEL REGRAMENTO GLOBAL – PROCEDIMENTOS E PADRÕES 

identifica que o consenso absoluto sobre objetivos e formas de controles é 

desnecessário e improvável, ressaltando ainda mais a relevância de formas de 

governança complexa multinível e multistakeholders para lidar com as dificuldades 

socioambientais.  

O capítulo ETANOL DA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL inicia o recorte 

temático escolhido por esta tese para analisar essa governança complexa.  Em 

PANORAMA FÁTICO, ECONÔMICO E REGULATÓRIO explica porque o setor é 

relevante, particularmente para o Brasil. Já em HISTÓRICO DE INTERVENÇÃO NO 

DOMÍNIO ECONÔMICO DESDE PROÁLCOOL é feito um panorama das medidas 

jurídicas já aplicadas ao setor e que fomentaram o desenvolvimento da indústria 

sucroalcoleira. E o item ALGUMAS EXTERNALIDADES QUE DEMANDAM 

GOVERNANÇA discorre sobre variáveis intervenientes que acabam estimulando a 

adoção de padrões de sustentabilidade e de estratégias de certificação da cadeia 

produtiva.  Os temas escolhidos foram uso do solo, segurança alimentar, recursos 

hídricos, mão de obra e logística.  
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O capítulo GOVERNANÇA DO ETANOL: MULTINÍVEL, MULTIATORES E 

TRANSNACIONAL, complementa a temática anterior elucidando outras variáveis 

intervenientes que também têm o efeito de estimular a adoção de padrões de 

sustentabilidade e de estratégias de certificação da cadeia produtiva. Em PROJETO 

ETANOL MAIS VERDE E NOVO PROTOCOLO AGROAMBIENTAL PAULISTA é 

estudado um modelo bem sucedido de parceria entre setor produtivo e o poder 

público que tem como consequência estimular o uso de padrões e certificações. No 

tópico RENOVABIO, COMBUSTÍVEL BRASIL E CRÉDITO DE 

DESCARBONIZAÇÃO POR BIOCOMBUSTÍVEIS são abordadas as novidades 

regulatórias que também tem por efeito maior procura por padronizações e 

certificados de sustentabilidade socioambiental. 

O item EXPORTAÇÃO DE REGRAS - PROTOCOLOS GOVERNAMENTAIS 

DOS EUA E DA UE PARA O SETOR SUCROENERGÉTICO aborda as três 

principais experiências internacionais de regulação de biocombustíveis e estipulação 

de metas de emissões para combustíveis que são mecanismos transnacionais, 

multiníveis e multiatores que passam a exigir controle de produção, padronização e 

certificados: Low Carbon Fuel Standard (LCFS), programa da Califórnia, o 

Renewable Fuel Standard (RFS), programa Federal dos Estados Unidos, e a 

Renewable Energy Directive (RED) da União Europeia.  

O tópico PRECIFICAÇÃO DO CARBONO identifica alternativas de estímulos 

contundentes para cumprimento de metas de emissão, coordenando governança, 

inovações políticas, tecnológicas e institucionais. As iniciativas de precificação do 

carbono sozinhas não têm o condão para transformar drasticamente a realidade, 

precisam ser acompanhadas de políticas públicas, investimentos, incentivos 

temporários, regulação coordenada e coerente, normas técnicas e padrões privados 

de eficiência e de qualidade, porém são variáveis intervenientes fortes para 

estimular, e muitas vezes, exigir a adoção de padrões e certificações. 

No item BIOFUTURE PLATFORM é abordada uma estratégia de articulação 

para promover o diálogo entre governos, indústria, academia, organizações 

internacionais, instituições financeiras e outras partes interessadas, de forma flexível 

e dinâmica, de modo a alcançar a cooperação dos diversos atores e acelerar o 
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desenvolvimento e expansão sustentável da exploração dos biocombustíveis 

avançados de baixo carbono na matriz energética global e a bioeconomia. Para ser 

bem sucedida esse tipo de articulação dependerá tanto o uso de padrões como de 

certificações. 

Depois dos capítulos anteriores abordarem os diversos mecanismos de 

governança do etanol na sua maioria transnacionais, multiníveis e multiatores, 

estruturados em torno de compromissos voluntários que dependem de padrões e 

certificados para serem verificados quanto a eficácia e ao cumprimento, o capítulo 

PADRONIZAÇÃO aprofunda essa temática. O item ESQUEMA PÚBLICO 

BRASILEIRO - CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS discorre sobre o Programa de Avaliação do Ciclo de Vida 

previsto no RenovaBio e que traz um sistema que usa metodologia com forte base 

científica, seguindo normas condensadas na ABNT NBR ISO14040: 2001 e na 

ABNT NBR ISO14044, pela International Life Cycle Partnerships for a Sustainable 

World (UNEP/SETAC) e pela International Organization for Standardization (ISO). 

O tópico ESQUEMA PRIVADO MAIS UTILIZADO NO BRASIL – BONSUCRO 

detalha o histórico de formação desse padrão de sustentabilidade, as ferramentas 

de gestão e os critérios adotados para a certificação.  A variável dependente 

Bonsucro é ainda mais esmiuçada no item MONITORAMENTO DO PROCESSO DE 

INTERVENÇÃO CAUSAL DOS CRITÉRIOS BONSUCRO NA IMPLEMENTAÇÃO 

DA AGENDA 2030 E DO ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS, cujo objetivo é, 

com base no contexto teórico e normativo relativo ao etanol, abordado nos capítulos 

anteriores, monitorar como os ODSs da Agenda 2030 estão sendo implementados 

e/ou informando medidas de governança privada no caso do etanol de cana-de-

açúcar brasileiro e, especificamente, relativamente aos critérios de governança 

privada da Bonsucro.  

Na sequência a pesquisa recomenda a adoção de tecnologia de contabilidade 

distribuída para aumentar a qualidade de monitoramento dos padrões de 

sustentabilidade e a velocidade e eficiência das colaborações em rede com mais 

transparência e confiabilidade. A principal característica dessa tecnologia é formar 

redes distribuídas articuladas em torno de criptografia e de validações consensuais 
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múltiplas isso parece ter muita aplicabilidade para a governança ambiental e 

principalmente para a gestão de conformidade com padrões e de cumprimento dos 

ODSs. E para terminar, as principais conclusões são sistematizadas em um capítulo 

final. 
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2. Agenda 2030 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

A Agenda 2030 é a variável independente da presente pesquisa que 

busca identificar a eficácia dessa declaração na governança socioambiental 

internacional. Para tanto foi feito um monitoramento dos processos de influência de 

políticas e práticas mais sustentáveis para efetivação desse documento. A hipótese 

é que as diretrizes internacionais da Agenda 2030 estão consistentemente 

interligadas com a implementação de critérios de sustentabilidade previstos em 

políticas públicas e práticas privadas. Seus desdobramentos efetivos são 

influenciados por diversas variáveis intervenientes como regulação, regulamentos, 

procedimentos e padrões tanto estatais, privados, nacionais, regionais ou locais, 

conforme será objeto de capítulos mais a diante no tocante específico à 

sucroenergia.  

A respeito da sua história: os líderes mundiais em uma cúpula histórica da 

ONU em setembro de 2015 aprovaram por unanimidade a Agenda 2030 da ONU 

para o Desenvolvimento Sustentável (UN, 2015a) que propõe uma coordenação das 

ações de governos, empresas, academia, sociedade civil organizada e indivíduos 

para alcançar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e suas 169 

metas relativas a esses objetivos até 2030. Trata-se de orientações sem caráter 

juridicamente vinculante, mas que pretendem fomentar uma articulação complexa 

multinível, interdisciplinar, interdependente e entre os diversos públicos interessados 

- que ao longo deste trabalho serão denominados multistakeholders. 

Esse tipo de estrutura jurídica parte do pressuposto de que os recursos 

naturais são escassos e que a sua distribuição a fim de erradicar a pobreza e 

promover vida digna para todos traz um desafio complexo de governança, conforme 

detalharemos mais a frente. Se por um lado o desenvolvimento sustentável só́ será́ 

alcançado mediante o envolvimento, compromisso e ação de todos, as instituições e 

regras jurídicas atuais enfrentam a constante dificuldade de como melhor dividir os 

ônus dessa mudança de paradigma.  

Com a Agenda 2030, os governos desses 193 países signatários se 

comprometeram a alinhar as prioridades nacionais e a trabalhar em conjunto com o 

setor privado e a sociedade civil. Assim, iniciaram uma nova forma de orientação 
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multilateral de suas políticas, para mobilizar esforços para erradicar a pobreza, 

enfrentar as desigualdades e enfrentar as mudanças climáticas até 2030. 

 
Figura  1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: Agenda 2030 (PNUD, 2016a) 
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Para converter em políticas públicas nacionais e introjetar no sistema 

jurídico brasileiro o acordado na Agenda 2030, foi criada a Comissão Nacional para 

os ODS (BRASIL, 2016), cuja posse se deu em 29 de junho de 2017. Esse órgão 

federal é o responsável por internalizar no ordenamento jurídico brasileiro todas as 

questões relacionadas aos ODS, transformando-as em diretrizes de políticas 

públicas no direito interno, difundindo e dando transparência ao processo de 

implementação da Agenda 2030 no Brasil. Formada por 32 representantes, entre 

titulares e suplentes, constitui-se como comissão paritária, com igual número de 

membros da sociedade civil e dos governos e com competência consultiva para 

identificar, sistematizar e divulgar boas práticas e iniciativas que colaborem para se 

alcançar os ODS.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística prestam assessoria técnica contínua à Comissão, para o 

“desenvolvimento, implementação e promoção de iniciativas que apoiem os ODS, 

com ações voltadas para as dimensões econômica, social, ambiental e institucional” 

(IPEA, 2017). Esses institutos contam com pesquisadores que já estudam as 

temáticas relacionadas a todos os ODS e atuam nas quatro dimensões do 

desenvolvimento sustentável: social, econômica, ambiental e institucional. O 

repositório estatístico e bibliográfico dessas instituições tem ainda a capacidade de 

fundamentar decisões e promover a articulação de interesses divergentes da 

iniciativa privada e da sociedade civil, com os diversos órgãos e entidades públicas 

para a disseminação e implementação dos objetivos em níveis federal, estadual, 

distrital e municipal. 
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Figura  2 - Composição da Comissão Nacional ODS 

 
Fonte: (SEGOV, 2017) 

 

Para entender o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é 

preciso definir o que significa desenvolvimento sustentável: “satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades”(WCED, 1987).  

 

Desenvolvimento sustentável demanda um esforço conjunto para a 
construção de um futuro inclusivo, resiliente e sustentável para todas as 
pessoas e todo o planeta. Para que o desenvolvimento sustentável seja 
alcançado, é crucial harmonizar três elementos centrais: crescimento 
econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. Esses elementos 
são interligados e fundamentais para o bem-estar dos indivíduos e das 
sociedades. Erradicar a pobreza em todas as suas formas e dimensões é 
um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Para esse 
fim, deve haver a promoção de um crescimento econômico sustentável, 
inclusivo e equitativo, criando melhores oportunidades para todos, 
reduzindo as desigualdades, elevando padrões básicos de vida, 
estimulando a inclusão e o desenvolvimento social justo, e promovendo o 
gerenciamento integrado e sustentável dos recursos naturais e dos 
ecossistemas (PNUD, 2016a, p. 6). 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são os sucessores dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) (UN, 2000), que estavam em vigor 

de 2000 a 2015. Os ODMs tiveram um papel fundamental na estruturação de 
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políticas públicas em torno de: redução da pobreza; universalização da educação 

básica; igualdade de gênero e autonomia das mulheres; menor mortalidade infantil; 

melhor saúde materna; combate à AIDS, malária e outras doenças; sustentabilidade 

ambiental e parceria global para o desenvolvimento. 

Diferentemente dos ODMs, o quadro normativo dos ODSs enfatiza a 

Economia Verde e com isso, conforme veremos mais adiante, o envolvimento do 

setor privado. Nessa nova abordagem, as empresas privadas não são mais vistas 

como ameaças ou parte dos problemas, mas como partes cruciais para a solução 

desles. Desde o início das negociações da Agenda 2030, os negócios foram 

envolvidos na definição dos objetivos e metas, sendo considerados indispensáveis 

para a implementação global dessas diretrizes, por enfrentarem os principais 

desafios de sustentabilidade diretamente em sua cadeia de produção e por serem os 

responsáveis pelo necessário investimento em tecnologias mais ecológicas e 

eficientes que podem em muito contribuir para consecução dos objetivos globais. 

Visando a essa necessidade de trabalho em conjunto dos agentes 

envolvidos, há a necessidade de se alterarem os paradigmas de organização da 

sociedade. Como vimos, o Relatório Brundtland definiu desenvolvimento sustentável 

como aquele " que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades (WCED, 

1987)". A partir dessa ideia, as práticas econômicas devem ser desempenhadas 

para abranger três pilares equilibradamente: o econômico, o social e o ambiental. A 

partir da conferência Rio + 20, esses paradigmas foram ampliados para incorporar o 

setor privado como parte da solução consolidando o conceito de economia verde10.  

                                            
10 Esse conceito de economia verde foi o objetivo da conferência Rio + 20, realizada na capital 
carioca em 2012. Nessa oportunidade o conceito de sustentabilidade foi expandido para representar 
um conjunto mais amplo de diretrizes políticas. A definição original em inglês de economia verde é: 
“(…) a green economy can be considered as having low carbon, and is aware in its use of resources 
and socially inclusive. In a green economy, income and employment growth must be driven by public 
and private investments that reduce carbon emissions and pollution and increase energy and resource 
use, and prevent losses of biodiversity and ecosystem services. These investments need to be 
generated and supported by specific public spending, policy reforms and regulatory changes. The 
development path must maintain, enhance and, where possible, rebuild natural capital as a critical 
economic good and as a source of public benefits, especially for the needy population whose 
livelihood and security depend on nature. The concept of a "green economy" does not replace 
sustainable development, but today there is a growing recognition that achieving sustainability is 
based almost entirely on obtaining the right model of economy. Decades of creating new wealth 
through a "brown economy" model have not dealt substantially with social marginalization and 
resource depletion, and we are still far from achieving the Millennium Development Goals. 
Sustainability remains a vital long-term goal, but we need to make the economy greener to get there.” 
(UNEP, 2011, p. 2) 
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O PNUMA define a Economia Verde como a “economia que resulta da 

melhoria do bem-estar e equidade social, com a redução significativa de riscos 

ambientais e da escassez ecológica” (UNEP, 2011, p. 2). Em outras palavras, uma 

economia com baixa emissão de carbono, uso consciente de recursos e inclusão 

social. Assim, o crescimento da renda e da geração de empregos deve ser resultado 

de investimentos públicos e privados que também contribuam para a redução das 

emissões de carbono, da poluição e que aumentem o aproveitamento dos recursos 

e da energia visando evitar perdas de biodiversidade e sobrecarregamento dos 

ecossistemas.  

Tendo em vista a falta de competitividade das novas tecnologias mais 

ecológicas, esses tipos de investimentos precisam ser a princípio apoiados com 

subsídios, gastos públicos específicos, facilitação dos procedimentos ou mudanças 

normativas. A trajetória do desenvolvimento precisa ser ajustada para manter, 

aprimorar e, onde for possível, recriar as características naturais saudáveis, gerando 

resultados econômicos e benefícios sociais, especialmente para a população mais 

carente, cuja sobrevivência e segurança dependam diretamente da natureza.  

O conceito de Economia Verde não substitui o de desenvolvimento 

sustentável, um conjunto mais amplo de diretrizes políticas. Porém, há um crescente 

reconhecimento de que, para alcançar os objetivos mais abrangentes da 

sustentabilidade, um apropriado modelo econômico precisa ser posto em prática. 

Por décadas, a criação de novas riquezas foi feita por meio da economia fundada na 

exploração energética de hidrocarbonetos, sem lidar substancialmente com a 

marginalização social e do uso inconsequente de recursos naturais.  

O maior desafio é identificar esses conteúdos ideológicos em sinergia na 

busca da complementaridade, como apontado pelo conceito de Economia Verde 

consolidado na Rio + 20: desenvolvimento econômico com responsabilidade social e 

ambiental. Em adição à necessária redução na emissão de carbono, esse novo 

paradigma econômico precisa enfrentar questões como limites geopolíticos e o 

princípio da equidade. Na prática, isso corresponde a manter um nível significativo 

de crescimento para os países mais pobres, intermediário para os países em 

desenvolvimento, e próximo a zero nas sociedades desenvolvidas (UNEP, 2011). 

Esse mesmo entendimento foi verificado no conceito de Economia Azul, 

por Günter Pauli (2010). O mundo precisa de um novo modelo econômico, o 

liberalismo jamais conseguiu distribuir os recursos de modo eficiente. Com efeito, o 
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mercado evoluiu para um sistema de economias de escala e um constante 

crescimento em produtividade, o qual tem gerado reestruturações empresariais que, 

em certa medida, cartelizaram a maior parte dos agentes financeiros com maior 

capacidade para atuar globalmente, com a ampliação do nível de endividamento e 

de ativos intangíveis.  

Objetivos traçados cuidadosamente e boas intenções coordenadas em 

escala global não são suficientes. Para que haja uma efetiva mudança no atual 

modelo econômico em direção à sustentabilidade, os governos precisarão subsidiar 

tecnologias limpas, o setor privado deverá se adaptar a menores margens de lucros 

e, por sua vez, os consumidores deverão pagar mais caro. Essa opção é consistente 

com o crescimento da renda e da empregabilidade, mas demanda coordenação e 

transparência em níveis locais, regionais, nacionais e internacionais, nos setores 

público e privado. Assim, como ensina Pauli, é uma reestruturação pragmática 

inspirada pelo ecossistema: “a economia azul precisa expor, e não impor, as 

inúmeras possibilidades científicas, de modo que um novo e competitivo modelo 

econômico possa emergir, o quanto antes melhor” (PAULI, 2010, p. 3).  

 

2.1. Característica jurídica da Agenda 2030 – soft law 
 

A Agenda 2030 é uma declaração, um pacto político 11. Apesar de seu 

caráter não vinculante juridicamente, pretende incitar compromissos ambiciosos e 

orientar políticas.  
Entende-se por soft law, basicamente: 

1. normas, jurídicas ou não, dotadas de linguagem vaga, ou de noções com 
conteúdo variável ou aberto, ou que apresentam caráter de generalidade ou 
principiológico que impossibilite a identificação de regras específicas e 
claras; 

2. normas que prevêem, para os casos de descumprimento, ou para a 
resolução de litígios delas resultantes, mecanismos de conciliação, 
mediação, ou outros, à exceção da adjudicação; 

3. atos concertados, produção dos Estados, que não se pretende sejam 
obrigatórios. Sob diversas formas e nomenclaturas, esses instru- mentos 
têm em comum uma característica negativa: em princípio, todos eles não 
são tratados; 

                                            
11 Conforme definição da Convenção de Viena promulgada pelo Decreto Nº 7.030/2009: “tratado 
significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito 
Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, 
qualquer que seja sua denominação específica”  (UN, 1969)  
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4. as resoluções e decisões dos órgãos das organizações internacionais, ou 
outros instrumentos por elas produzidos, e que não são obrigatórios;  

5. instrumentos preparados por entes não estatais, com a pretensão de 
estabelecer princípios orientadores do comportamento dos Estados e de 
outros entes, e tendendo ao estabelecimento de novas normas jurídicas. 

Não há, portanto, um conceito único de soft law, mas sim um conceito 
multifacetado, plural. (NASSER, 2006, p. 25) 

 

Assinada por todos os membros das Nações Unidas, estabelece um 

conjunto de metas e objetivos universais transformadores, abrangentes e centrados 

nas pessoas 12 . As suas prerrogativas são: acabar com a pobreza e a fome; 

combater as desigualdades; construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; 

proteger os direitos humanos; promover a igualdade de gênero e o empoderamento 

das mulheres; proteger os recursos naturais. Isso tudo ao mesmo tempo em que são 

criadas condições para um crescimento econômico socioambientalmente 

sustentável para que a prosperidade seja compartilhada e que seja promovido o 

trabalho decente e justo (UN, 2015a, p. 3).  

A proposta de uma grande missão coletiva, comprometida em não deixar 

ninguém para trás, reconhecendo que a dignidade da pessoa humana é 

fundamental, faz com que os ODSs tenham de ser buscados para todas as nações e 

povos e para todos os segmentos da sociedade (UN, 2015a, p. 3). Provavelmente o 

texto não poderia ser tão audacioso se fosse juridicamente vinculante. A inclusão de 

obrigações coercitivas ao mesmo tempo em que teriam mais força jurídica, poderiam 

inibir os Estados de participar ou ainda pior desmoralizar o esforço de se atingir um 

acordo em virtude da ausência de poder de polícia e de controle judicial, 

características típicas do Direito Internacional13.  

                                            
12 O texto da Agenda 2030 original é: “We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger 
everywhere; to combat inequalities within and among countries; to build peaceful, just and inclusive 
societies; to protect human rights and promote gender equality and the empowerment of women and 
girls; and to ensure the lasting protection of the planet and its natural resources. We resolve also to 
create conditions for sustainable, inclusive and sustained economic growth, shared prosperity and 
decent work for all, taking into account different levels of national development and capacities. As we 
embark on this great collective journey, we pledge that no one will be left behind. Recognizing that the 
dignity of the human person is fundamental, we wish to see the Goals and targets met for all nations 
and peoples and for all segments of society. And we will endeavor to reach the furthest behind first” 
(UN, 2015a, p. 3). 
13 Nas palavras do autor: “The actors (central state authorities), processes (formal lawmaking in IOs), 
and outputs (rigid treaties or IO decisions) recognized in traditional international law are not adapted 
(…) [to address] (...) not only informal output but also new and informal actors and processes. 
Moreover, even in terms of output, there is nothing ‘soft’, i.e., vague, aspirational, or deeply contested 
(…) the process of their development is highly regulated and strict, based on consensus, and the 
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Dessa maneira, processos estruturados, transparência e precisão quanto 

às responsabilidades, objetivos e metas podem ser diferenciais, mais significativos 

na prática para regular as ações internacionais. Da mesma forma que com uma 

linguagem não vinculante, pretende articular a governança socioambiental global, 

integrando diversas arenas de autoridade transnacional, internacional, nacional e 

subnacional com empresas, organizações, indivíduos e outros atores. O principal é 

identificar os objetivos a que esta multiplicidade de agentes públicos e privados deve 

deliberar e estabelecer políticas ou comportamentos para buscar adequada 

preservação sócio ambiental e desenvolvimento sustentável. 

Governos, organizações internacionais, empresas privadas, academia e 

sociedade civil têm uma tarefa coletiva a desempenhar: identificar os caminhos para 

o desenvolvimento ambiental, social e econômico. Os recursos, os conhecimentos 

técnicos e a representação democrática devem ser combinados para tal e a 

resolução global de problemas exigindo uma rede bem orquestrada para lidar com 

padrões de consumo, energia, alimentação, trabalho, urbanização, mídia social, 

resiliência e demais temas. 

Mas, como a Agenda 2030 é uma "soft law"14, reverbera os mesmos prós 

e contras de declarações anteriores, como a dos Direitos Humanos, especialmente 

em relação a medidas de monitoramento e ferramentas de financiamento. E, devido 

a essa característica, compromissos adicionais precisam ser estruturados, como por 

exemplo, os abordados pelo Acordo de Paris (UN, 2015d). Os dois acordos 

internacionais se complementam para a busca de novos paradigmas de 

desenvolvimento em direção à Economia Verde. 

O Acordo de Paris firmado em 12 de dezembro de 2015 é paradigmático 

                                                                                                                                        
expectation as to compliance with these norms is extremely high (higher than in respect of many 
traditional treaties). (…) the core challenge of soft law is whether it ‘works’, the most pressing 
problems of informal lawmaking, accountability and legitimacy, arise as a consequence of its 
effectiveness” (PAUWELYN; WESSEL; WOUTERS, 2014, p. 743). 
14 Hard law is a legal jargon normally used to refer legally binding obligations that are precise and 
enforceable through adjudication and that results in coercive measures if not followed by countries. 
Soft law, on the contrary, don’t have this characteristic but can be even more effective specially by 
informing delegate authorities about how to interpret and implement the laws and policies. Soft law 
provides normative values, standards, processes. Abbott and Snidal highlights that there is a  
“continuous gradations of hardness and softness that are blurred when the hard law/soft law 
distinction is incorrectly taken as binary (…)"Contracts" and "covenants" refer to two distinct though 
not incompatible understandings of international agreements. States enter into "contracts" to further 
interests; they enter into "covenants" to manifest normative commitments.” (ABBOTT; SNIDAL, 2000, 
p. 423) 
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porque conseguiu um inédito acordo universal para combater mudanças climáticas e 

o aquecimento global. Foi assinado por todos os 196 países presentes na 

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP21) incluindo a 

Autoridade Palestina, desses 147 (incluindo os EUA) ratificaram oficialmente 

(UNFCCC, 2017). O que fez com que ele entrasse em vigor em 4 de novembro de 

2016 quando atingiu o mínimo de 55 ratificações, representando 55% das emissões 

globais de gases do efeito estufa (UNFCCC, 2017).  
Figura  3 - Acordo de Paris: países que ratificaram em azul escuro, só assinaram em azul claro, 
denunciaram ou nunca fizeram parte em vermelho. 

 

Fonte: UNFCCC (UNFCCC, 2017) 

O segredo para tamanha abrangência, de conseguir com que quase o 

mundo todo se comprometesse a manter o aumento da temperatura média global 

abaixo de 2ºC foi resultado da arquitetura jurídica diplomática que criou um 

mecanismo de metas voluntárias porém obrigatórias, ou seja a revisão de cinco em 

cinco anos de compromissos voluntários indicados pelos países. Por meio das 

Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC, na sigla em inglês), 

cada nação apresentou sua contribuição de redução de emissões dos gases de 

efeito estufa, seguindo o que cada governo considerava viável a partir do cenário 
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social e econômico local e se compromete a cumprir essa meta escolhida e revisá-la 

para refletir objetivos cada vez mais arrojados15.  

Artigo 2 

1. O presente Acordo, no reforço da implementação da Convenção, 

incluindo seu objetivo, visa a fortalecer a resposta global à ameaça das 

mudanças climáticas, no contexto do desenvolvimento sustentável e os 

esforços para erradicar a pobreza, incluindo ao: 

(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 °C 

acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que 

isso reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças 

climáticas; 

(b) Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das 

mudanças climáticas e fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvimento 

de baixas emissões de gases de efeito estufa, de uma forma que não 

ameace a produção de alimentos; 

(c) Promover fluxos financeiros consistentes com um caminho de baixas 

emissões de gases de efeito estufa e de desenvolvimento resiliente ao 

clima. 

2. O presente Acordo será implementado para refletir a igualdade e o 

princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas 

capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais. (UN, 2015d) 

A Agenda 2030 e o Acordo de Paris são relacionados. Os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável expressam os ideais mais abrangentes, enquanto as 

Contribuições Nacionais declaradas voluntariamente pelos Estados refletem os 

compromissos de cada um dos países na questão climática. Ambos são 

complementares, formam dois pilares de uma nova arquitetura econômica para 

alterar a dinâmica do mercado de modo a responder a crises cíclicas e fatores de 

desigualdade estrutural, que combinados levam ao crescimento de baixa 

produtividade, com crescente desigualdade e estagnação: condições pioradas ainda 

                                            
15 Os Estados Unidos anunciaram sua retirada em junho de 2017, o Acordo de Paris prevê esse tipo 
de denúncia, mas a notificação só pode ser feita depois de três anos da entrada em vigor do acordo, 
ou seja, em 4 de novembro de 2019  com a saída se efetuando um ano depois, em 2020. Os EUA 
são o segundo maior emissor global de gases do efeito estufa, entre a China e a União Europeia 
(respectivamente, 1º e 3º entre os que mais poluem), a Rússia (5º maior poluidor), atrás da Índia (4o.) 
é a maior nação industrializada a não ter ratificado o tratado. 
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mais pela inflação ou deflação dependendo do país. 

Se os acordos internacionais, como a Agenda 2030 e o Acordo de Paris, 

serão suficientemente influentes para manter o aquecimento global abaixo dos 2 

graus da era pré-industrial e evitar a extinção humana, ainda é incerto. Mas esse 

tipo de soft law e governança complexa parece ser o melhor método disponível para 

lidar com os problemas super-perversos, a tragédia dos bens comuns e o 

emotivismo que caracterizam os desafios socioambientais atuais, conforme 

detalharemos mais a frente. 

 

2.2. Soft law, objetivos e metas têm efetividade? 
 

Essa modelagem jurídica de articular interesses em busca de objetivos e 

metas voluntárias tem sido efetiva, como demonstram o relatórios de monitoramento 

dos resultados da Declaração do Milênio (UN, 2000). Os Estados Membros da ONU 

trabalharam até 2015 com um conjunto de oito metas, monitoradas por 48 

indicadores. Esses objetivos decorreram da Declaração do Milênio, o compromisso 

internacional mais importante até então para o desenvolvimento e a eliminação da 

pobreza e da fome no mundo, assinado em setembro de 2000 por representantes de 

191 estados membros da ONU, incluindo 147 Chefes de Estado. O primeiro desses 

objetivos foi reduzir pela metade a pobreza extrema e a desnutrição. 

O Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (UN, 2015b), 

mostrou que a maioria dos países, incluindo o Brasil, conseguiu alcançar seus 

objetivos ou se aproximar deles, o que demonstra a eficácia das soft laws que, 

embora não forneçam sanções por descumprimento, têm a capacidade de gerar 

compromisso e cooperação dos países em busca de resultados. Exemplificando 

esse sucesso do soft law para conseguir resultados concretos: três anos antes do 

prazo a primeira meta tinha sido superada, o mundo já tinha alcançado dois terços 

da erradicação da pobreza. No que diz respeito à desnutrição, também foi próximo 

disto, atingia 23,3% da população dos países em desenvolvimento em 1992 e caiu 

para 12,9% em 2014, o que corresponde a uma queda de 45%, quase atingindo o 

objetivo de redução pela metade (UN, 2015b). 
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No entanto, esse sucesso é relativo, pois,, por outro lado, o mesmo relatório 

mostrou as lacunas deixadas pelas soft laws e o quanto ainda está por ser 

alcançado: mais de 800 milhões de pessoas ainda estão desnutridas (UN, 2015b), o 

saneamento básico ainda não atingiu nem um terço da população mundial e a 

extrema pobreza matou três vezes mais do que a Segunda Guerra Mundial 16 

(POGGE, 2016, p. 9). Existe um enorme déficit na efetivação dos direitos humanos, 

tanto civis como políticos, bem como de direitos econômicos, sociais e culturais. 

Esses dados indicam as dificuldades que esse tipo de articulação soft enfrenta e 

quão distantes ainda estamos de atingir as metas (UN, 2015a).  

De qualquer maneira, do mesmo modo que os princípios da sustentabilidade 

continuam a ser vitais, principalmente no longo prazo, há um desafio empírico de 

identificar os limites e alterar os paradigmas econômicos para tornar a economia 

mais verde para chegarmos mais rápida e eficazmente a esses objetivos (UNEP, 

2011, p. 2) e de como operacionalizar isso. Os principais desafios são enfrentados 

por países com menor desenvolvimento relativo (PNUD, 2016b).  

As principais razões disso são decorrentes da dificuldade desses países em 

proceder o monitoramento e o financiamento adequado para a implementação da 

Agenda 2030. O foco da Agenda 2030 tem sido o avanço relativo, mas há muitas 

falhas e barreiras a serem superadas. Alguns autores (BENJAMIN et al., 2015) 

acreditam que o modelo de metas em si não é suficiente para buscar justiça 

socioambiental e econômica. Este é o caso dos especialistas envolvidos na iniciativa 

Princípios de Oslo (BENJAMIN et al., 2015), que estabelece os princípios 

internacionais a serem implementados para responsabilizar imediatamente os 

Estados internacionalmente em disputas judiciais ou em processos de arbitragem. 

A grande parte dos pontos fracos quanto ao modelo de metas é a 

desorganização dos esforços coletivos necessários para implementar os ODSs. 

                                            
16 Nas palavras do próprio autor: “poverty and undernourishment cause some 18 million painful deaths 
each year, some 450 million during the MDG period, while the entire Second World War caused ‘only’ 
around 60 million deaths. This estimate is based on the WHO’s classification of deaths by cause, 
counting as poverty-related all those death causes that are essentially confined to the poor countries. 
When almost no one dies of diarrhea in the affluent countries and millions die from diarrhea in poor 
countries, then I assume that diarrhea is a poverty-related cause and diarrhea deaths are poverty-
related. I use the WHO’s data for 2004 as this year is roughly in the middle of the MDG period.” 
(POGGE, 2016, p. 9) 
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Além disso, não há marcos intermediários antes de 2030, se os países não 

cumprirem os objetivos, nada de efetivo pode ser feito para forçá-los de outra forma. 

Esse feedback é necessário para permitir uma relação mais condizente entre 

políticas aventadas e resultados obtidos. Hoje em dia, os países declaram que 

cumprirão as metas, mas, na realidade, não investem dinheiro, pessoas ou tempo na 

implementação efetiva do que declararam. 

Promover o envolvimento dos cidadãos na governança e avaliar os efeitos 

das intervenções sobre a vida das pessoas ainda é um desafio. Conforme o GovLab 

apontou "nós medimos o que valorizamos" (BARNETT; DEMBO; G. VERHULST, 

2013, p. 13). Os indicadores estão inextricavelmente ligados aos valores, mesmo os 

do tipo estatístico. Nesse sentido, a Agenda 2030, seguindo a recomendação do The 

GovLab, deve "envolver-se com os cidadãos para determinar o sucesso e o que 

medir" com "o uso de dados importantes para fornecer feedback em tempo real" 

(BARNETT; DEMBO; G. VERHULST, 2013, p. 13). O processo legislativo, por outro 

lado, pode ser refratário à participação popular, quando de sua formação 

participarem apenas os assessores e funcionários públicos que apoiam os políticos. 

Ou quando somente quando as contas ou políticas estiverem prontas serem 

submetidas à consulta pública para serem ajustadas na medida do possível. Em 

muitos casos desse tipo, a sociedade pode ser mantida afastada do processo de 

formulação das leis e das políticas que vão regular o seu dia a dia. 

Um governo aberto seria muito útil para restaurar a confiança nas 

instituições destinadas a implementar os ODSs e provavelmente apresentaria 

soluções mais inovadoras e cientificamente orientadas, menos marcadas pelas 

pressões políticas e pela tendência de manter o status quo. O uso de novas 

tecnologias pode permitir que as pessoas mais qualificadas busquem os dados, 

analisem e comparem e participem, colaborem, atuem. Beth Noveck cria um termo 

para denominar esse tipo de política que aproveita a colaboração disseminada: 

"governança inteligente", que ganha "a experiência e a capacidade distribuídas em 

uma sociedade em rede" (NOVECK, 2015, p. 3). 

O sistema de monitoramento atual não reflete esse impacto real na vida das 

pessoas e não consegue incorporar a importante liderança de empresas privadas. 
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Basicamente, apenas os governos ficam responsáveis por atualizar seus dados nos 

sistemas de rastreamento atuais. Portanto, a Agenda 2030 não tem instrumentos 

para monitorar o que as empresas grandes e pequenas estão fazendo em todo o 

mundo para alcançar os ODSs, especialmente as transnacionais que estão em uma 

posição muito favorável para implementar tecnologias de ponta e soluções de 

gerenciamento em larga escala e são essenciais para direcionar a economia para 

uma direção mais ecológica. Certamente, suas colaborações devem ser 

consideradas com cautela, pois  conferir poder às empresas pode servir para refletir 

o status quo, os lobbies ou mecanismos de corrupção, assim que sua parceria não 

só seria conveniente, mas também indispensável. 

Outro problema da Agenda 2030 é que a falta de orientação centralizada ou 

dos meios para promover o investimento no desenvolvimento sustentável 

negligencia que a transição para o padrão da economia verde enfrentará custos 

maciços. Sob padrões de liberalismo econômico, nenhum investimento será feito, 

pois cumprir regras socioambientalmente responsáveis tende a ser mais caro que 

negligenciá-las. Governos e sociedade precisam intervir para alterar artificialmente 

os preços para garantir a competitividade de produtos e serviços mais sustentáveis. 

A economia condizente com a Agenda 2030 deve confiar o mínimo possível em 

mecanismos de financiamento voluntários, nomeadamente aqueles feitos pela ajuda 

filantrópica ou estrangeira que dependa dos votos do parlamento dos países 

doadores e suscetíveis a descontinuidades. 

Apenas alguns países cumpriram suas promessas de direcionar 7% do seu 

produto interno bruto (PIB) para proporcionar assistência técnica e promover o 

desenvolvimento sustentável (SACHS, 2012, p. 2211). Mesmo as promessas 

vinculadas especificamente ao tempo e região - como a promessa feita no G8 

Gleneagles Summit em 2005 de dobrar o investimento oficial para o 

desenvolvimento da África - não são atendidas (SACHS, 2012, p. 2211). Em vez de 

se confiar e depender do voluntarismo da ajuda, nos quais os países anunciam suas 

promessas de ajuda individual, - e depois não as honram na maioria dos casos -, os 

países devem concordar com normas de financiamento transparentes e específicas, 

como cotas periódicas com avaliações permanentes - como as cotas do Fundo 

Monetário Internacional e as taxas da ONU.  
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Essas contribuições poderiam ser relacionadas aos rendimentos nacionais e 

calculadas sobre as emissões nacionais de gases de efeito estufa, por exemplo, 

alguns dólares por tonelada de dióxido de carbono emitidas por ano, isso permitiria 

somas pequenas para cada país, porém constantes e gerenciáveis sendo portanto 

essenciais para o sucesso do mecanismo (SACHS, 2012, p. 2211).  

Além disso, uma governança muito difusa, principalmente dirigida de forma 

privada, representa um risco de descarrilar para o "greenwashing" corporativo, ou 

simplesmente implicar um efeito vai e vem sem que nada substancial de melhora ao 

meio ambiente seja alcançado. O conceito de maquiagem verde surgiu na década 

de 1960 como uma resposta corporativa ao crescente movimento ecologista. O livro 

Silent Spring, publicado em 1963, é um marco na conscientização pública em 

relação às questões ambientais que a humanidade enfrenta como os riscos 

decorrentes do uso de produtos químicos criados na Era Industrial: “um perigo que 

nós mesmos introduzimos em nosso mundo à medida que nosso modo de vida 

moderno evoluiu” (CARSON; LEAR; WILSON, 2002, p. 100).  

As mudanças sistêmicas na natureza devido a atividades antrópicas levaram 

as Nações Unidas a realizar a Conferência de Estocolmo de 1972 para debater as 

ações necessárias a serem tomadas pela comunidade internacional para diminuir ou 

mesmo interromper os efeitos negativos. Por um lado, a adoção dos princípios de 

prevenção e da precaução nas leis internacionais e nacionais impactou 

positivamente a consciência de questões ambientais; no entanto, tornou os negócios 

muito difíceis de conduzir devido a regulamentos mais rigorosos, sem se equilibrar 

com a necessidade de desenvolvimento; é importante notar que, mesmo com um 

ambiente comercial restritivo, as corporações transnacionais foram responsáveis por 

acidentes graves17 em todo o mundo, o que causou um impacto negativo no meio 

ambiente e na opinião pública.  

Os relatórios de desempenho na década de 1990 começaram a mostrar uma 

poderosa tendência de escolha do consumidor preferindo e exigindo produtos mais 

ecológicos, de modo que paralelamente as corporações transnacionais iniciaram 

uma batalha de relações públicas para atender a essa demanda por produtos e 

                                            
17 Do qual são exemplos, entre muitos os casos Bhopal, Exxon-Valdez e Deepwater Horizon. 
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produção mais sustentáveis. A criação de relatórios ambientais, patrocínio de 

eventos, material educacional e criação de grupos para discussão formados por 

especialistas, entre outras iniciativas, foram criadas pelas corporações 

transnacionais para enfrentar a publicidade negativa e combater o crescimento de 

movimentos socioambientais potencialmente perigosos para as empresas (BOWEN; 

ARAGON-CORREA, 2014; LYON; MONTGOMERY, 2015). 

 Como as empresas transnacionais são importantes atores não estatais no 

sistema internacional, seu poder de influenciar a opinião pública e a política é 

imenso, logo aumentando as preocupações éticas sobre as práticas de maquiagem 

verde sem efetivamente se comprometer com formas de produção mais 

sustentáveis. O cumprimento dos ODSs está sujeito a um sistema frágil normativo e 

a práticas de maquiagem verde. A definição de metas em nível nacional é mais 

sobre a adaptação do que sobre a adoção, o foco da Agenda 2030 não é impor um 

conjunto uniforme de metas em todos e a cada um dos países.  

 

2.3. Lacunas de monitoramento e financiamento 
 

Avaliar o impacto dos ODSs nos âmbitos ambiental, social e econômico é 

um caso complexo, para tanto as Nações Unidas criaram o DevInfo (UN, 2013) um 

banco de dados de código aberto para agregar toda a informação ao redor do 

mundo. É uma ferramenta para organizar, registrar, comparar, elaborar gráficos, 

mapas e apresentar dados de modo uniforme. Isso facilita a comparação e o 

compartilhamento de dados entre os países na ONU, em vários níveis hierárquicos 

intragovernamentais e com a sociedade em geral (DENNY; CASTRO; YAN, 2017). 

O DevInfo se originou como ChildInfo, para gerenciar os critérios monitorados pela 

UNICEF em 2004. 

A plataforma da ONU foi atualizada muitas vezes e é difundida por vários 

países. Por exemplo, o Brasil desenvolveu o PortalODM agora chamado 

PortalODS18 (PORTALODM, 2013), através de uma parceria entre investimentos 

                                            
18 http://portalods.com.br/ 
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públicos e privados para lançar um sistema nacional para consolidar as informações 

de todos os 5570 municípios brasileiros e, sendo assim, permitir ao sistema de 

relatórios dinâmicos do DevInfo acompanhar detalhadamente os progressos 

realizados em meio ambiente, áreas econômicas e sociais em escala global. O 

banco de dados permite a atualização de informações em tempo real e usa dados 

oficiais. Este software cria infografia que ajuda a comparação, análise, a defesa de 

interesses e a tomada de decisão. Como ferramenta de gestão pública, também 

permite a comparação entre estados e municípios. 

Mas no programa, os dados são atualizados pelos próprios órgãos 

governamentais, portanto, há uma controvérsia considerável sobre a precisão das 

estatísticas e a credibilidade da linha de base escolhida para monitorar eventuais 

melhorias ou pioras. Além disso, os dados fornecidos pelos governos geralmente 

estão desatualizados, isso ocorre porque a tecnologia e a capacidade técnica 

necessária para uma informação precisa, amplamente publicada de forma 

transparente, em tempo real, ainda não está disponível para a maioria dos países 

em desenvolvimento. Este tempo de atraso deve ser combatido pela digitalização, 

principalmente por meio do processo de coleta e monitoramento de dados 

diretamente digital, ampliando o uso de dispositivos móveis e eletrônicos para tanto. 

Outro aspecto é o limite da infraestrutura em muitos países, especialmente a falta de 

banda larga sem fio e acesso remoto para permitir a coleta e monitoramento de 

dados digitais. 

Mais recentemente, o PNUD lançou o ‘ODSs in Action’, um aplicativo de 

celular que foi desenvolvido para divulgar o conhecimento sobre o SDG, destacando 

especialmente que eles são uma lista de objetivos para orientar as ações de todos e 

não algo restrito aos governos e as empresas. A iniciativa foi financiada pela 

indústria de telefonia móvel e desenvolvida pela GSMA, representante dos 

interesses de quase 800 operadores móveis em todo o mundo, juntamente com o 

Project Everyone, uma campanha global sem fins lucrativos para espalhar a 

mensagem dos ODSs.  

A GSMA calcula em seu relatório anual (GSMA, 2016) que existam mais 

de 4,7 bilhões de usuários individuais de serviços móveis, dos quais 3,4 acessam a 

internet por meio de seus celulares. Tal dado representa dois terços da população 

mundial que poderia ser capaz de agir por seus dispositivos na implementação dos 
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ODSs, receber notícias sobre seus quatro objetivos favoritos ou simplesmente 

descobrir o que está sendo feito ou pode ser feito nas proximidades. 

As iniciativas da ONU ainda estão descoordenadas e sem métricas 

comparáveis. A metodologia utilizada para avaliar o efeito do SDG precisa incluir as 

análises de longo prazo sobre o ciclo de vida dos produtos e a entrada e saída da 

produção. As análises de dados têm de tirar proveito da comparação de informações 

cruzadas, independentemente das fronteiras nacionais, para refletir os direitos 

humanos e as medidas ambientais sociais de toda a cadeia de suprimentos. Ivanova 

indica muitas melhorias nas métricas que precisam ser feitas. Para a pesquisadora 

deve haver uma Avaliação de Suficiência de Recursos (IVANOVA, 2014, p. 150) que 

é o uso de métricas estabelecidas para determinar se a demanda atual e projetada 

para recursos naturais é congruente com os recursos existentes, usando avaliação 

do ciclo de vida a modelagem de entrada-saída contábeis19.  

Tanto para empresas como para formuladores de políticas e para o 

público em geral é necessária uma compreensão mais clara sobre a 

sustentabilidade ecológica, quantos ativos ambientais estão disponíveis e quais são 

as limitações de recursos naturais. Assim podem reduzir sua dependência de 

recursos escassos, projetar o longo prazo e conseguir mais vantagem competitiva. 

As iniciativas de medição privadas também enfrentam a dificuldade de 

definir o melhor índice para espalhar o processo de avaliação mais pertinente com a 

realidade e para possibilitar uma comparação mais ampla entre os Estados e as 

empresas. Uma iniciativa para fechar essa lacuna é o Índice de Desempenho 

Ambiental (IDA), uma proposta orientada pelo uso de grande volume de dados de 

diferentes fontes que busca lidar com desafios ambientais críticos relacionados à 

saúde e ao ecossistema. O indicador usa uma análise de dados de ponta para 

fornecer uma visão global do desempenho ambiental com métricas país por país 

para melhor informar a tomada de decisões (HSU et al., 2016, p. 15). As métricas 

                                            
19 Nas palavras da autora: Resource Sufficiency Evaluation (RSE), is the use of established metrics to 
determine whether the current and projected demand for natural resources is sustainable. Scientifically 
based accounting methodologies such as life-cycle assessment (LCA) or input-output (I-O) modeling 
are already available to conduct resource sufficiency evaluations in a universally applicable manner. 
These methodologies, and the biophysical “balance sheets” that are generated, offer policy makers and 
the public a clearer under-standing of ecological sustainability and what is needed to achieve it. (...) 
Countries that understand their natural resource assets and limitations, and reduce their reliance on 
scarce resources, acquire a competitive edge in a now globalized world (IVANOVA, 2014, p. 150).  
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agregam mais de 20 indicadores ambientais a nível nacional, combinados em nove 

categorias de questões, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. 

Outro tipo de avaliação é a que mede o desempenho dos negócios. 

Muitas iniciativas deste tipo têm surgido, mas de acordo com o WWF/ISEAL, o que 

torna um sistema de padronização e indexação confiável é: i. transparência; ii. um 

processo de participação de várias partes interessadas, envolvendo toda a cadeia 

de suprimentos de empresas, sociedade civil, governos, instituições de pesquisa e 

ONGs, com tomada de decisão equilibrada; iii. verificação independente por 

auditores externos ou órgãos de certificação; iv. melhoria contínua (WWF/ISEAL, 

2017, p. 15).  

Esse tipo de iniciativa é utilizada inclusive pelas multinacionais que têm 

que gerenciar sua produção globalmente, comprovar melhores práticas e ter 

ferramentas que possibilitem a comparação de suas diversas unidades de produção 

de acordo com critérios uniformizados. Dessa forma, há um aumento substancial na 

demanda por padrões confiáveis, especialmente para acompanhar o impacto dos 

investimentos realizados. Essa é a conclusão do relatório GIIN de 2017, o qual 

também verificou que 60% dos investidores rastreiam ativamente o desempenho 

financeiro de seus investimentos em relação aos ODSs ou planejam fazê-lo em 

breve (MUDALIAR et al., 2017, p. 15).  

Os padrões de sustentabilidade podem variar amplamente, especialmente 

no nível de desempenho que exigem, alguns são fáceis de alcançar e geralmente 

utilizados como uma forma de apenas parecer sustentável sem realmente se 

comprometer em aplicar os esforços necessários para tornar-se realmente mais 

sustentável; este tipo de maquiagem chamada de "greenwash", conforme 

mencionada anteriormente. Esta prática pode ter um efeito rebote muito negativo 

sobre a reputação da empresa usando este truque. Outros padrões, ao contrário, 

são bastante consistentes, amplos e podem vir a ser muito exigentes e custosos. 

Alguns se concentram em evitar as piores práticas corporativas, outros estabelecem 

caminhos rigorosos de melhoria contínua a serem seguidos para alcançar a boa 

governança.  

O impacto efetivo que um padrão de sustentabilidade pode ter para 

orientar as empresas para um caminho mais sustentável depende muito das 

qualidades monitoradas, do processo de conformidade e dos mecanismos de due 
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diligence. Mas também a leitura externa do padrão é muito importante. O modo 

como os consumidores e outras partes interessadas valorizam esse padrão está 

diretamente relacionado com a capacidade de fornecer incentivos indiretos para 

mobilizar investimentos dos atores nas cadeias de suprimentos com vistas a 

implementar os padrões de qualidade. A melhoria do desempenho tem de ser visto 

como possibilidade de conseguir melhor qualidade e economia na sua produção, 

proporcionar melhor acesso ao mercado, melhores condições do contrato e, muitas 

vezes, um preço direto maior, afinal os melhores produtos e serviços podem custar 

mais.  

Nessa mesma orientação os relatórios de governança sócio ambientais 

(‘Environmental, Social, and Governance’) tornaram-se uma parte crescente da 

estratégia de negócios, repercutindo algumas características reais da economia 

como a criação de indexadores financeiros específicos e análise de riscos 

socioambientais para concessão de créditos.  

Definir os indicadores corretos para usar na empresa e em um setor, 

promover o engajamento das partes interessadas e melhorar as práticas sócio 

ambientais das empresas passaram a ser cruciais para determinar a efetividade 

desses relatórios para alcançar a sustentabilidade em longo prazo das empresas, 

evitando assim passivos de potenciais condenações judiciais ou administrativas, 

longos litígios e riscos de reputação que podem eventualmente comprometer o 

desempenho inclusive financeiro de uma empresa, afastando investidores e 

melhores oportunidades de crédito .  

Além da perspectiva econômica e financeira de longo prazo, há também uma 

questão moral humana por trás de implementar a governança socioambiental: a 

dignidade das pessoas depende de como elas têm acesso a um ambiente saudável. 

No Brasil, a própria Constituição reconhece essa dependência no seu artigo 225. 

Sébastien Jodoin e Katherine Lofts ilustram como os Direitos Humanos são 

interdependentes dos aspectos ambientais . Para citar um exemplo, o uso de 

combustíveis fósseis gera emissões de gases de efeito estufa que causam o 

aumento do nível do mar trazendo para o meio ambiente enchentes, marés altas, 

erosões, salinização, o que impacta a vida das pessoas na escala mais pessoal, 

causando perda de terras, de vidas, falta de água potável, doenças, perdas na 

infraestrutura costeira, menos terra agricultável, lesando uma sequência de direitos 
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como o direito à vida, à saúde à propriedade, à autodeterminação dos povos, ao 

acesso a água de qualidade, entre outros malefícios20.  

 

Medir de forma confiável a eficácia das ações da empresa e comparar o 

desempenho da governança socioambiental das empresas ainda é algo a ser 

aprimorado. Isso revela a demanda por pesquisas mais empíricas sobre os 

resultados concretos das ações específicas adotadas pelas empresas e uma maior 

integração da sustentabilidade socioambiental no processo de planejamento 

estratégico. Essa abordagem mais ampla aceleraria concretamente a mudança 

                                            
20 Tabela 3 - Exemplos de impactos das mudanças climáticas na dignidade humana, elaborado no 
Instituto de Meio Ambiente de Yale em 2013 (JODOIN; LOFTS, 2013, p. 5) 
Impacto climático  Impacto social Direitos Humanos 

violados 
Aumento da 
temperatura 
Alteração em 
vetores de doenças 
Branqueamento dos 
corais 
Impacto na pesca 

 

 
Disseminação de doenças. Mudanças nos 
métodos tradicionais de pesca, no estilo de 
vida dos pescadores e na pesca comercial. 
Ameaça ao turismo, perda de corais e da 
diversidade da vida marinha 
 

 
Vida (ICCPR, 6). 
Saúde (ICESCR, 12). 
Meios de subsistência 
(ICESCR, 1). Padrão 
de vida adequado 
(ICESCR, 12). 

Eventos climáticos 
extremos 
Tempestades, com 
mais intensidade 
Ressaca, ou maré 
meteorológica, 
elevação do nível do 
mar e presença de 
ondas maiores do 
que as de costume.  
 
 

 

 
Inundação da orla pela água do mar e 
destruição das construções situadas na faixa 
próxima à costa pelas ondas. Deslocamento 
de populações. Contaminação do 
abastecimento de água. Danos na 
infraestrutura. Demoras para atendimento 
medico. Escassez de alimentos. Estresse 
psicológico. Aumento na transmissão de 
doenças. Danos nas terras agricultáveis. 
Interrupção nos serviços educacionais. Danos 
para o setor de turismo. Perdas massivas de 
propriedade 
 

 
Vida (ICCPR, 6). 
Saúde (ICESCR, 12). 
Água (CEDAW, 14; 
ICRC 24). Meios de 
subsistência 
(ICESCR, 1). Padrão 
de vida adequado 
(ICESCR, 12). 
Moradias adequadas 
e seguras (ICESCR, 
12). Educação 
(ICESCR, 13). 
Propriedade (UDHR, 
17). 

Mudança no 
padrão de chuvas 
Alteração em 
vetores de doenças 
Erosões 
 

 

 
Disseminação de doenças. Perda de solos 
agricultáveis. 
 

 
Vida (ICCPR, 6). 
Saúde (ICESCR, 12). 
Meios de subsistência 
(ICESCR, 1).  

UDHR: Declaração Universal dos Direitos Humanos (Universal Declaration of Human Rights) 
ICCPR: Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos da ONU (International Covenant on 
Civil and Political Rights) 
ICESCR: Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 
CEDAW: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 
(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) 
CRC: Convenção sobre os Direitos da Criança (United Nations Convention on the Rights of the Child) 
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necessária dos padrões de produção atuais para novos paradigmas, seguindo uma 

forma estruturada de governança socioambiental global.  

Em realidade ocorre o contrário, as deficiências institucionais e o 

enfraquecimento do poder soberano têm impedido esforços mais efetivos de 

transição para uma estrutura econômica mais sustentável ao mesmo tempo em que 

uma sensação de frustração e desespero com a falta de tempo e com o efeito tímido 

das medidas tomadas até agora têm prevalecido entre a maioria dos especialistas. 

As dificuldades decorrem principalmente do fato de que o macrobem meio ambiente 

é bem de uso comum e que se enfrenta um conjunto desafiador de características, 

melhor abordadas mais a diante. Todo este processo é alimentado por arrecadação 

financeira, estados-nações e conglomerados ambientais precisam de recursos ou no 

mínimo uma administração coerente para poder investir em causas ambientais. 

Tão importante quanto o monitoramento são as formas de financiamento do 

desenvolvimento sustentável, o que também é crucial para a implementação da 

Agenda 2030 de muitas maneiras e representam uma grande desigualdade entre os 

Estados. Enquanto países industrializados chegam a arrecadar 50 mil dólares por 

pessoa, países menos desenvolvidos como a Índia nem chegam a duzentos dólares 

(POGGE; MEHTA, 2016; UN, 2015b).   

Assim, a capacidade desses países para financiar medidas para 

implementar os ODSs fica de antemão prejudicada. Além disso, nos países 

denominados de menor desenvolvimento relativo a capacidade de aumentar essa 

arrecadação é limitada. A tributação sobre o consumo tem uma característica de não 

proporcionalidade, fazendo com que os mais pobres paguem mais tributos e as 

tributações sobre a renda e patrimônio costumam ser evadidas ou elididas por 

esquemas ou planejamentos tributários que tendem a reverter recursos para fora 

desses países. Isso demonstra que o aspecto tributário, econômico e financeiro 

precisa também ser levado em consideração, junto com a análise ambiental e social 

de implementação da Agenda 2030. Diante dessas características, somente uma 

pequena parte da transformação desejada pode ser pensada para depender de 

cooperação internacional que pode ser complexa e demorada, mesmo considerando 

o contexto de metas voluntárias e obrigatórias, conforme as acordadas no Acordo de 

Paris (UN, 2015d) que foi pensado para ser aplicado pari passu com a Agenda 2030.  
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A Convenção das Nações Unidas sobre o Clima, criou um regime jurídico 

internacional com objetivos gerais de redução de emissões de GEE e articulando ao 

modelo as metas voluntariamente designadas pelos países, porém obrigatória, ou 

seja, cada país declara suas intenções de Contribuição Nacionalmente Determinada 

(iNDC), conforme foi explicado anteriormente neste trabalho. As iNDC apresentadas 

pelo Brasil, contudo, poderiam ser muito mais ambiciosas21, de acordo com Eduardo 

Viola e Larissa Basso, já que foram muito próximas do que já havia sido 

implementado (2015, p. 2).  

Como ficou identificado na ação de Addis Abeba (UN, 2015c) o 

financiamento público e a ajuda filantrópica não serão suficientes para prover os 

recursos e investimentos necessários para se alcançar os ODSs. O investimento do 

setor privado e o comércio internacional terão que desempenhar um papel 

indispensável como motor do progresso socioambiental. 

Mesmo os recursos domésticos públicos estão diretamente relacionados 

com o crescimento econômico. Todos os tipos de recursos domésticos precisam ser 

condicionados e articulados na sequência de um compromisso profundo para 

sustentar o desenvolvimento social, ambiental e econômico. Os países podem 

contar com políticas fiscais anticíclicas 22  para manipular o preço e alterar a 

competitividade dos produtos e tornar os serviços mais sustentáveis.  

                                            
21  Resumidamente o que foi indicado como intensão brasileira foi: “(a) aumentar a parcela de 
biocombustíveis no mix energético brasileiro para aproximadamente 18% do total; (b) alcançar o 
desmatamento ilegal zero na Amazônia, assim como a compensação pela supressão legal de 
vegetação, até 2030; alcançar 45% de energia renovável na matriz brasileira, expandindo as novas 
fontes renováveis (eólica, solar e biomassa) para entre 28% e 33% do total da matriz energética, a 
parcela de geração de eletricidade pelas mesmas novas renováveis para pelo menos 23% do total e 
obtendo 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico; restaurar 15 milhões de hectares de pastos 
degradados e integrar pelo menos 5 milhões de hectares ao sistema lavoura-pecuária-floresta; 
implementar novos padrões de tecnologia limpa e eficiência energética para a indústria, assim como 
infraestrutura de baixo carbono; aumentar os ganhos de eficiência nos transportes, melhorar a 
infraestrutura do setor e o transporte público nas áreas urbanas”. (MRE, 2015, p. 2; VIOLA; BASSO, 
2015, p. 4). 
22  Uma política anticíclica é um conjunto de ações governamentais voltadas a minimizar uma 
tendência esperada economicamente. Aumento dos gastos, gerando déficit público, é um dos 
exemplos de instrumento de política anticíclica para gerar aumento das atividades econômicas 
durante um período de recessão. Assim, nessas condições o governo passa a reduzir tributos, 
expandir o crédito e aumentar os gastos públicos, a fim de gerar resultados contracíclicos de 
estimular a economia, para contrabalançar as forças econômicas recessivas.  
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Ao mesmo tempo, eles têm o poder de contribuir para a substituição dos 

combustíveis fósseis eliminando distorções de mercado e efetivamente colocando 

um preço sobre as externalidades negativas que trazem para a coletividade atitudes 

irracionais de abundante nível de emissões em detrimento das condições de 

sobrevivência no longo prazo. Eles podem usar a intervenção sobre o domínio 

econômico para fomentar melhores tecnologias aumentando sua escala de 

produção e espaço de abrangência, bem como promovendo medidas regulatórias 

que exijam boa governança de todos os atuantes no mercado e em todos os níveis, 

usando as instituições democráticas de modo transparente para responder às 

necessidades da sociedade em conformidade com os ODSs. 

Os recursos domésticos precisam ser complementados por assistência 

internacional, investimento estrangeiro direto, empréstimos e comércio. Entretanto, 

algumas medidas administrativas internas também são eficazes: melhorar a 

estrutura dos sistemas tributários promovendo uma política fiscal condicionada à 

preservação do meio ambiente e uma cobrança de tributos mais efetiva; promover 

mais equidade, transparência, eficiência e eficácia no processo administrativo; 

reforçar e facilitar a cooperação internacional para apoiar a capacitação, a 

assistência técnica e ajuda filantrópica; conter efetivamente os fluxos ilícitos, a 

evasão de impostos e a corrupção; implementar medidas anti-lavagem de dinheiro e 

de combate ao terrorismo (UN, U.N., 2015c, p. 6).  

O Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e as Nações 

Unidas podem ajudar os países a alcançar essas medidas. E também os bancos de 

investimento têm um papel relevante principalmente para superar a lacuna da 

infraestrutura global, estimada durante a conferência de Addis Abeba, em algo entre 

US $ 1 trilhão e US $ 1,5 trilhão por ano (UN, U. N., 2015c). Esses bancos podem 

condicionar seus empréstimos à construção de tipos de infraestrutura sustentáveis, 

acessíveis e resiliente. Uma melhor articulação entre esses tipos de bancos também 

pode ser muito transformadora23. 

                                            
23 Iniciativas no sentido de promover a parceria entre bancos multilaterais de desenvolvimento para a 
construção de um paradigma mais sustentável por meio da iniciativa coordenada de financiamento de 
infraestrutura têm sido levadas à cabo por Asian Infrastructure Investment Bank, Global Infrastructure 
Hub, New Development Bank, the Asia Pacific Project Preparation Facility, World Bank Group’s 
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O investimento estrangeiro direto, quando aliado a estratégias de 

desenvolvimento sustentável, também pode ser muito eficaz. E as políticas públicas 

bem desenhadas para tanto podem fortalecer os desdobramentos positivos gerados 

pelo influxo de dinheiro estrangeiro, beneficiando além da maior quantidade de 

capital circulando na economia, também do compartilhamento de know-how e da 

transferência de tecnologia, do aumento das ligações entre os fornecedores 

nacionais e de uma participação mais ativa das micro, pequenas e médias empresas 

nas cadeias de valor regionais e globais de maneira a promover um comércio 

internacional mais inclusivo (OMC, 2016). 

Não só o investimento, mas também o empréstimo e o financiamento regular 

de dinheiro são ferramentas eficazes para fomentar investimentos socioambientais. 

Assim, o empréstimo de recursos aos países também compartilha esse papel 

positivo porque permite aos governos ganhar liquidez para atuar na economia de 

maneira contra cíclica, fazendo investimentos em infraestrutura e que fomentem o 

desenvolvimento sustentável, tendo em mente que o nível de endividamento deve 

ser mantido em um patamar razoável para evitar eventuais crises financeiras 

decorrentes. Dessa forma o financiamento público internacional pode se tornar um 

importante motor do desenvolvimento sustentável, complementando os recursos 

públicos nacionais quando se tratar de investimentos que atendam aos critérios 

socioambientais. Isto é globalmente significativo nos países mais pobres e 

vulneráveis, onde os recursos são escassos e qualquer limitação ou condição 

colocada à frente dos investidores é considerada como desincentivadora da 

economia e que a política interna desses países não teria condições de sustentar 

sozinha. 

Os fundos dedicados, como o Fundo Verde para o Clima (UNFCCC, 2010), 

sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, podem 

permitir atividades de mitigação e apoiar medidas de resiliência, mas as contrapartes 

dos países devem ser significativas e proporcionais às emissões históricas de cada 

país. Alexandre Gajevic Sayegh desenvolveu um cálculo que conclui que o que os 

                                                                                                                                        
Global Infrastructure Facility, Africa50 Infrastructure Fund e InterAmerican Investment Corporation, 
por exemplo. Principalmente desde 2015 eles têm coordenado suas ações e preparado relatórios em 
conjunto (G20/DWG, 2015, p. 20) 
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países agora se comprometeram e estão contribuindo para o Green Climate Fund 

está muito aquém do que seria justo e necessário (GAJEVIC, 2018). 

E, como Henry Shue destaca, em consonância ao princípio das 

responsabilidade comuns porém diferenciadas, os países desenvolvidos devem 

assumir essa responsabilidade histórica porque o seu desenvolvimento econômico 

atual é decorrente de sua exploração passada, eles o meio ambiente em seu próprio 

benefício (SHUE, 2014, p. 294), sendo assim passaram a ter mais capacidade de 

contribuir com esses fundos e também de investir em alternativas socioambientais 

como tecnologias mais ecológicas e energia renovável. E de fato, os investimentos 

em alternativas podem ser mais efetivos do que muitas outras medidas. Alterar o 

caminho do consumo e os padrões de vida da sociedade é muito complexo, 

portanto, se melhores alternativas forem desenvolvidas para manter os padrões de 

uso, podem ser implementadas imediatamente, desde que tenham menos impacto. 

Revisar a estrutura legal desses fundos para torná-los mais sensíveis aos 

desafios enfrentados pela população, mais democráticos e orientados para a 

solução e para gerar impacto também pode ser muito profícuo. Um modelo de 

alternativa jurídica que pode ser usado para inspirar fundos mais eficazes para a 

área de energias renováveis é a proposta do Health Impact Fund (HIF), um sistema 

criativo para lidar com o atual modelo de patentes medicamentosas e a decorrente 

falta de competitividade das drogas que curam doenças que acometem 

principalmente pessoas pobres e ainda a negação maciça de produtos 

farmacêuticos patenteados para a maioria da população. O HIF tenta criar essa 

estrutura jurídica alternativa para viabilizar outras formas de remuneração do 

investidor (POGGE, 2009, p. 197).  

Esse regime suplementar de patentes farmacológicas proposto 

recompensaria em proporção de eficácia, que seria calculada com base no impacto 

que um determinado medicamento têm na saúde humana. Quanto melhor o poder 

de cura ou de aliviar o sofrimento, maior o montante pago pelo fundo ao 

desenvolvedor da droga. Nesse sentido, a redução da morbidade humana e da 

mortalidade prematura orientaria todo o sistema jurídico institucional por trás do 

financiamento. Os preços poderiam ser mantidos o mais baixo possível para 
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população prevendo que os governos participantes do fundo desembolsassem a 

diferença a maior a ser paga à indústria de fármacos, agindo de forma contra cíclica 

para proteger a saúde de sua população.  

E quando não fosse o caso de doenças que afetam principalmente as 

pessoas pobres ou de consumo maciço de drogas de preço baixo, os inovadores 

poderiam continuar a usar o modelo regular de patentes que temos atualmente. 

Mecanismos de financiamento como este que são governamentais globais e 

multisetoriais trazem a vantagem intrínseca de um enorme ganho de competência 

ao diluir os custos e facilitar o processo de colaboração para resolver um 

determinado problema comum. Outros exemplos deste tipo de iniciativa, já 

existentes, são a Aliança Global para Vacinas e Imunização e o Fundo Global de 

Combate à Aids, Tuberculose e Malária.  

O comércio internacional por si só é outro motor para fomentar o 

desenvolvimento econômico, e ainda melhor se orientado para promover o 

crescimento econômico inclusivo, a redução da pobreza, a elevação dos padrões 

trabalhistas e um uso razoável e sustentável dos recursos naturais. A Organização 

Mundial do Comércio normalmente se concentra na liberalização do comércio, 

porém o principal desafio não é mais o protecionismo e sim a ‘ética ressurgente do 

capitalismo liberal’24 (RUGGIE, 2017, p. 3), que pode ter medidas lesivas de impacto 

mais abrangentes que o protecionismo e dissimular as condutas lesivas por trás de 

normas nacionais e subnacionais. Em virtude disso, a OMC enfrenta o grande 

desafio estrutural de inserir preocupações socioambientais na sua interpretação e 

aplicação de suas regras.  

O principal problema é lidar com o dumping social e o ambiental que têm 

sido implementados ao longo da produção em cadeias globais de valor. As 

empresas e os países aproveitam os locais onde a mão de obra e os recursos 

naturais podem ser explorados imprudentemente para produzir produtos e serviços 

                                            
24 O que o autor identifica como “resurgent ethos of liberal capitalism” (RUGGIE, 1982) é o fato de as 
medidas protecionistas claras, autárquicas e governamentais reguladas internacionalmente estarem 
diminuindo o que traz para as corporações responsabilidades antes pensadas fora da iniciativa 
privada e que hoje devem permear todas as fases da produção como orienta o UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights (RUGGIE, 2017, p. 3) a fim de formar um “embedded liberalism” 
{Citation} ou seja a capacidade de combinar a eficiência dos mercados com valores mais amplos. 
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mais baratos e assim terem mais lucros que seus concorrentes que cumprem 

padrões sociais e ambientais mais elevados. No passado as barreiras ao livre 

comércio eram aplicadas nas fronteiras, agora elas provêm das regras internas 

nacionais como as leis nacionais trabalhistas e ambientais de um país.  

Esses inúmeros regulamentos intra fronteiras agregam complexidade ao 

sistema comercial multilateral para promover contínua política de monitoramento 

abrangente, e para incentivar regras abertas, transparentes, previsíveis, inclusivas, 

não discriminatórias e equitativas, além de servir de fórum de discussão e de 

continuar a liberalização comercial e promoção da ética. Os paradigmas da 

economia verde para serem implementados dependem disso e da capacidade do 

sistema comercial incentivar investimentos de longo prazo, capacidades produtivas 

mais limpas e trabalho decente.  

Porém, as finanças e as políticas comerciais compatíveis com o 

desenvolvimento socioambiental têm um longo caminho a seguir para aumentar a 

disponibilidade de crédito comercial, garantias, seguros, cartas de crédito e novos 

instrumentos financeiros tecnológicos criativos. As micro, pequenas e médias 

empresas foram mantidas afastadas desses instrumentos, especialmente nos países 

em desenvolvimento. Os melhores e mais abundantes mecanismos de 

financiamento comercial orientados para o mercado também têm que ter como 

objetivo enfrentar as falhas do mercado e implementar preços para as 

externalidades negativas.  

A pressa de retornar às taxas de crescimento dinâmico pré-crise, 

experimentada em alguns países, principalmente nos mais desenvolvidos, não pode 

ignorar as preocupações socioambientais. Muitas medidas sem esse tipo de 

comprometimento focadas apenas nos rendimentos econômicos podem surgir, 

principalmente tendo por base as negociações desiguais dos mega acordos 

comerciais preferenciais, tais como a Parceria Transpacífico (TPP) 25, a Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP) 26 e o Acordo de Comércio Livre 

                                            
25 Acordo de livre-comércio estabelecido em 2015 entre doze países banhados pelo Oceano Pacífico 
e trata de questões político-econômicas. 
26 Proposta de acordo de livre comércio entre os EUA e a União Europeia em forma de tratado 
internacional. 
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da Associação Europa - Nações do Sudeste Asiático (UE-ASEAN). Essas iniciativas 

ficam de fora do escopo da Organização Mundial do Comércio, não seguem a lógica 

dos acordos regionais e podem ser muito desequilibradas.  

Em virtude disso Vera Thorstensen considera ser o principal escopo hoje em 

dia para as negociações comerciais multilaterais a implementação de coerência, 

convergência e cooperação para o sistema de regulamentação comercial 

(THORSTENSEN; MESQUITA, 2016, p. 34). As lacunas regulamentares, as 

articulações desequilibradas e os incentivos desalinhados arriscam a estabilidade 

financeira e comprometem a implementação dos ODSs. Como conteúdo 

programático e de intervenção no domínio econômico, os sistemas legais podem ser 

usados como instrumento regulador, tornando-se uma “tecnologia de ajuste fino e 

otimização para alcançar um determinado propósito”27 (VINUALES, 2015, p. 63). 

As atuais transformações empíricas tecnológicas e ambientais abruptas 

exigem mudanças políticas e legais condizentes, tendo em vista que monitoramento 

e formas de financiamento são indispensáveis principalmente para favorecer o 

"surgimento, experimentação e aperfeiçoamento" (VINUALES, 2015, p. 63) de novas 

tecnologias e processos. E este tipo de regimes socioambientais adaptativos estão 

profundamente fundamentados em políticas de investimentos. Assim sendo, 

incentivos são fundamentais, especialmente quando o objetivo é cortar etapas por 

meio do fortalecimento de capacidade, fazendo com que aqueles que não tenham 

acesso a energia, água ou saneamento ganhem esse acesso diretamente com as 

mais recentes tecnologias, o  mais eficiente socioambientalmente.  

Um longo processo ainda é necessário para suplantar desafios e alcançar as 

metas de desenvolvimento ambiental aliado com as esferas social e econômica. 

Muitas dessas questões avançariam ainda mais caso fossem acompanhadas pelos 

setores diretamente afetados. O regime jurídico internacional das mudanças 

climáticas avançou na coordenação da governança, mas a adoção de inovações 

políticas, tecnológicas e institucionais requer incentivos mais fortes 

economicamente, além de metas de emissão. Esta pesquisa argumenta mais à 

                                            
27 Nas palavras do autor: “law, when considered as a regulative instrument, becomes a technology 
that can be fine-tuned and optimized to reach a stated purpose” (VINUALES, 2015, p. 63) 
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frente que os padrões privados, regulações privadas e certificações têm um papel 

construtivo nesse cenário. 

Os ODSs devem ser adaptados e personalizados para refletir as 

circunstâncias e as prioridades nacionais. E os riscos que a Agenda 2030 enfrenta 

caem mais fortemente na inação do que na maquiagem verde, definida 

anteriormente. Considerando que os ODSs precisam ser implementados a nível 

local para serem efetivos e que as pressões sistêmicas sobre os países em 

desenvolvimento não promovem muito espaço para o debate, a inação é o problema 

real em relação à governança ambiental global. Esses riscos são maiores nos casos 

de regulação pública ou de avaliadores externos.  

O ideal seria implementar métodos de governança sistêmicos, multiníveis e 

que envolvam os diversos interessados complementarmente às normas jurídicas, 

uma vez que a governança tem a capacidade de preencher algumas lacunas 

deixadas pela regulamentação doméstica ou de abordar tópicos nos quais as 

iniciativas públicas tenham se mostrado insuficientes. Afinal, os governos 

normalmente não possuem os conhecimentos especializados, detalhados e tão 

capilarizados como outros agentes do mercado. E essas características são 

necessárias e bem vindas para elaborar políticas sobre questões técnicas e 

complexas, tais como são as medidas de implementação e os mecanismo financeiro 

para efetivação dos ODSs. Mas ainda assim fica pendende a questão sobre que tipo 

de governança é pretendida pelos ODSs. Essa vai ser a temática do próximo 

capítulo. 
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3. Governança global 

 

Historicamente o conceito de governança tem uma origem econômica. O 

Banco Mundial, em relatório seminal de 1992 definiu governança como a “forma em 

que o poder é exercido na gestão dos recursos econômicos e sociais para o 

desenvolvimento”28 (WORLD BANK, 1992, p. 1). O contrário de governança é a falha 

em estabelecer uma separação clara entre o que é público e o que é privado. Nesse 

ambiente há a tendência para desviar recursos públicos para benefícios privados; 

insegurança jurídica, incapacidade de estabelecer um quadro previsível de leis e 

comportamentos governamentais, ou arbitrariedade na aplicação de regras e leis; 

burocracia e regras excessivas que impedem o livre funcionamento dos mercados; 

má alocação de recursos, de modo não transparente (WORLD BANK, 1992, p. 1).  

Para Edward Kolodziej há três imperativos de governança: ordem, bem-estar 

e legitimidade29, o que Marc Hufty define como "processos de interação e tomada de 

decisão entre os atores envolvidos em um problema coletivo que leva à criação, 

reforço ou reprodução de normas e instituições" (HUFTY, 2011, p. 405) com seis 

requisitos de abordagens “realistas (não-normativas); interdisciplinares, reflexivas, 

comparativas, generalizáveis e operacionais” (HUFTY, 2011, p. 405). 

Assim, a governança, conscientemente ou instintivamente compreendida 

pelos agentes, torna-se um objetivo primordial dos membros da sociedade global, 

quer compreendam ou não o significado de sua participação nessas redes 

emaranhadas30 de articulação política. Para entender melhor o que é governança é 

preciso detalhar algumas questões. O que são essas redes globais conectadas 

interdependentes que serão reguladas com governança? Como pode e deve ser 

                                            
28 Governança relaciona três aspectos: a forma de um regime político; os processos pelos quais a 
autoridade é exercida na gestão dos recursos econômicos e municipais de um país; e a capacidade 
dos governos para projetar, formular e implementar políticas e, em geral, para desempenhar funções 
governamentais (WORLD BANK, 1992, p. 1). 
29  O autor denomina em inglês: “order, welfare, and legitimacy (OWL imperatives)”(KOLODZIEJ, 
2016, p. 1) 
30  O texto original em inglês é: “Governance, whether consciously undertood or instinctively grasped, 
then becomes, objectively, an overriding aim of the contesting members of the global society, whether 
or not they fully grasp the significance of their participation in these entangling webs” (KOLODZIEJ, 
2016, p. 1). 
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entendido o fenômeno da globalização, quais são suas propriedades principais? Que 

forças, em disputa, estão impulsionando seu processo social complexo?  

3.1. Governando a globalização e a sociedade global 
 
 

A globalização pode ser definida como o “ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista” (SANTOS, 2000, p. 19) com a “aceleração 

do tempo” e o “encurtamento das distâncias” (SANTOS, 2000, p. 19). Mas essas 

medidas de tempo e espaço são relativas. Dependem do nível de integração. Por 

exemplo, as distâncias cartográficas afetam os custos de mover bens, ideias e 

pessoas de maneiras muito diferentes. Com a Internet, o custo de mover ideias, por 

meio de “meios técnicos científicos informacionais” (SANTOS, 2000, p. 19) é quase 

zero e varia pouco com a distância. Mercadorias dependem da facilidade do acesso, 

dos combustíveis e de transportadores disponíveis, além claro da distância em 

metros. Para as pessoas também há uma grande diferença entre os destinos que 

podem ser alcançados com uma viagem de um dia e outras mais distantes, com 

muitas escalas ou burocracias de imigração.  

Isso ajuda a explicar algumas das desigualdades do processo de 

globalização. Como, por exemplo, o fato de apenas poucos países em 

desenvolvimento terem conseguido se beneficiar se industrializando rapidamente. 

Muitos apesar de terem adotado todas as políticas econômicas recomendadas, 

ainda estão “longe” demais “demorando” muito em comparação com outros países 

em desenvolvimento.  

Porém, pela primeira vez na evolução da espécie humana uma sociedade 

global está emergindo (KOLODZIEJ, 2016, p. 1), com o atual, incessante e 

crescente processo de globalização, caracterizado pela conectividade e 

interdependência da população do planeta (KOLODZIEJ, 2016, p. 1). Por mais 

desigual, diversa e dividida que ela possa ser, seus membros dependem de 

decisões, ações e do exercício de poder por outros. A soma desses ‘jogos de 

multiplicação’ é em um determinado momento uma fotografia dessa sociedade 

global (KOLODZIEJ, 2016, p. 1). 

Importante ressaltar que o período de globalização iniciado no século XIX 

não é o mesmo do século XXI. O capitaneado pela Revolução Industrial beneficiou-

se do poder da energia a vapor e da paz internacional para implementar uma 
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maneira rentável e eficaz de transportar mercadorias através das fronteiras. 

Algumas nações estavam em melhor posição para aproveitar esse processo e 

estabeleceram assim sua hegemonia internacional. Essa época foi denominada de a 

"Era da Grande Divergência" (BALDWIN, 2016, p. 12), em que os países ganhavam 

com a exploração de suas diferenças e potencialidades por meio das vantagens 

comparativas.  

A atual globalização, contudo, é bem diferente, impulsiona-se pelo poder da 

tecnologia da informação, que possibilita o movimento barato e preciso de ideias e 

dados através das fronteiras. Esse processo viabiliza que o trabalho intensivo em 

mão-de-obra seja realizado no exterior, onde os recursos humanos são mais baratos 

e a regulamentação sócio ambiental mais debilitada. Os negócios passaram, com 

isso, a se estruturar em cadeias globais de valor impulsionando um rápido processo 

de industrialização de um grupo de países em desenvolvimento. Fenômeno 

denominado: "Era da Grande Convergência" (BALDWIN, 2016, p. 12). Essa 

interdependência econômica, com transições tecnológicas aceleradas e desafios 

ambientais comuns tornam o mundo mais imprevisível e difícil de controlar. 

Com as etapas de produção dispersas em países com fraca regulamentação 

trabalhista e ambiental e com baixo custo de mão de obra, mudou-se a globalização, 

não apenas porque mudou o emprego e a produção de lugar, mas principalmente 

porque o know-how empresarial, as técnicas de marketing e a gestão também 

passaram a ser movidas para o exterior. Nesse contexto, os contornos da 

competitividade industrial são dados pelos contornos da logística eficiente das redes 

de produção internacionais e não mais pelos limites das nações.  

Da mesma maneira, as regulações para garantir livre concorrência e 

estimular o desenvolvimento socioambiental precisam ser repensadas para além dos 

limites nacionais. A empresas das nações ricas não estão enviando seu know-how 

para países pobres por altruísmo, mas sim para maximizar seus lucros. Inclusive 

demandando garantias de que seu conhecimento exportado permaneça dentro dos 

limites de suas redes de produção.  

Uma vez que ainda continua caro mover as pessoas, até que haja 

substitutos tecnológicos realmente bons para o trabalho humano, viabilizando 

telepresença para os serviços cerebrais e telerobótica para os serviços manuais, a 

produção global pode ser pensada em hubs, alguns polos interconectados 

espalhados pelo mundo, porém sob controle de polos industriais normalmente do 
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G7, especialmente na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos ou de alguns 

países em desenvolvimento. Regular essa interdependência pode ter de sair dos 

locais de controle e dos mercados consumidores. Mas não necessariamente de 

iniciativas nacionais.  

Esperar que os países desenvolvidos desempenhem um papel positivo na 

construção de uma ordem mundial sustentável para o século XXI, muitas vezes não 

vem ao caso uma vez que a busca do interesse nacional de longo prazo pode ser 

obstruída por muitas circunstâncias. Porém, cresce o impacto das forças políticas 

internas, subnacionais e de mercado, para em muitos levar a cabo políticas mais 

arrojadas que as nacionais ou inclusive mitigar um potencial dano de ações lesivas 

do governo federal. 

Assim, também em termos de desenvolvimento econômico nacional, a nova 

globalização exige ajuste de foco. Ao mesmo tempo em que as cadeias globais de 

valor oferecem um enorme potencial econômico para os países desenvolvidos, são 

também fundamentais para os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, uma 

vez que os integra à cadeia permitindo que importem produtos intermediários do 

exterior e assumam a parte do processo produtivo que melhor se adeque à sua 

realidade, sem ter que construir uma indústria inteira nacionalmente. Por este viés a 

integração das redes de produção pode ser considerada uma estratégia de 

crescimento promissora. E as produções compartilhadas por pelo menos dois países 

já é de considerável impacto no volume total de comércio internacional, em 2010, já 

superavam 25% das exportações brutas globais (UNFSS, 2017, p. 4).  

Isso traz inclusive um problema de métrica para a economia na globalização, 

pois esses produtos assim produzidos em vários países são contabilizadas pelo 

menos em dobro (UNFSS, 2017, p. 4). O que faz com que o cálculo das exportações 

brutas de um país se torne ineficiente para medir os padrões de comércio 

internacional de uma nação. A contagem dupla, tripla ou de múltiplas vezes de um 

mesmo produto pode mascarar a estrutura subjacente de produção em rede global e 

exagerar o desempenho das exportações individualizadas dos Estados.  

A globalização do século XX produziu maior especialização nacional, com 

custos de comércio relativamente mais baixos ajudou ou prejudicou setores inteiros 

da economia dos países e consequentemente as pessoas que trabalham neles. A 

globalização do século XXI é mais distribuída e não está acontecendo na 

macroescala dos setores produtivos, mas na microescala das etapas de produção e 
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funções específicas desenvolvidas pelas pessoas na linha de produção. Isso faz 

com que fiquem sem razão regulações de intervenção no domínio econômico para 

proteger setores em declínio da economia ou grandes categorias de trabalhadores. 

Essas políticas generalistas são insuficientemente matizadas para distinguir entre os 

vencedores e os perdedores da globalização atual (BALDWIN, 2016, p. 12). 

Além disso, a regulação precisa ser ágil. O impacto da atual globalização é 

mais repentino e mais incontrolável. A passagem do tempo no relógio no século XX 

era marcada em anos, dependia de políticas públicas de cortes tarifários e 

tecnologias para melhorar o transporte. Na atual tecnologia da comunicação a 

duplicação de transmissão, armazenamento e capacidade de computação se dá 

atualmente ou a cada dois anos e isso pode transformar coisas e serviços 

impossíveis em realidade numa questão de meses (BALDWIN, 2016, p. 12). 

Nesse contexto apesar de a lógica das vantagens comparativas nacionais 

perder sentido, na maioria da vezes são as empresas dos sete países ricos (Estados 

Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Japão e Canadá) que se mostram em 

condição de coordenar a logística global para alavancar seu know-how empresarial 

específico combinando-o com a mão-de-obra barata dos países menos 

desenvolvidos (BALDWIN, 2016, p. 12). Os limites dessa competitividade 

empresarial internacional são controlados pelas empresas que geram as cadeias 

globais de produção diminuindo a capacidade do Estado de gerir esses processos 

produtivos. E também dos trabalhadores e consumidores dos países de origem. 

Diferentemente de quando a tecnologia era nacional, as diferenças salariais 

internacionais ajustavam-se às diferenças tecnológicas internacionais. Assim, os 

salários dos países do G7 aumentavam tão mais avançava a tecnologia. Atualmente 

os benefícios tecnológicos não necessariamente revertem em benefícios para a mão 

de obra, muito menos para a de um país específico (BALDWIN, 2016, p. 12). 

Competitividade deixou de ser uma característica da nação. Um país não 

precisa mais construir toda a cadeia produtiva no mercado interno para se tornar 

competitivo (o caminho típico do século XIX e do século XX). Atualmente as nações 

em desenvolvimento podem se juntar aos arranjos de produção internacional para 

se tornarem competitivas numa determinada etapa da produção e se 

industrializarem num determinado produto usado na produção, obtendo assim 

parcela maior de renda e melhores empregos integrando as cadeias globais de 
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valor. Esse novo contexto acaba diminuindo a relevância de políticas nacionais de 

desenvolvimento e de industrialização (BALDWIN, 2016, p. 16). 

Além da necessidade de nova métrica econômica de avaliação de 

desempenho econômico, tanto os países ricos como os em desenvolvimento 

enfrentam desafios políticos sem precedentes. Se a ameaça internacional de guerra 

declarada entre nações tornou-se improvável para a maioria dos países, fora 

algumas poucas exceções, outras ameaças urgentes surgiram como as 

provenientes de forças não-estatais disruptivas, como organizações terroristas ou 

paramilitares; e os problemas associados a causas difusas, de longo prazo, como as 

mudanças climáticas.  

Nesse tipo de contexto geopolítico e ambiental, os EUA como o líder 

econômico, militar e político mundial têm relativamente menos poder do que teria na 

Era da Grande Divergência. As ações americanas muitas vezes são frustradas por 

uma profunda interdependência global. E outras nações influentes que alguns 

autores têm denominado de ‘shaper nations’ (HITCHCOCK; LEFFLER; LEGRO, 

2016) também estão em condições de influenciar políticas globais, especialmente 

países como China, Alemanha, Brasil, Índia, Israel, Rússia, Turquia e Reino Unido.  

Assim, nesse arranjo de poderes, uma saída do Acordo de Paris pode vir a 

ter menos efeitos do que o pretendido pelo governo nacional americano. A 

comunidade ambiental e os padrões de sustentabilidade - como os de energia limpa 

já existentes e aplicados por muitos estados, cidades e empresas - continuarão a 

surtir efeitos positivos e passarão a pautar a agenda sobre temas ambientais 

estratégicos, independentemente dos retrocessos no âmbito federal. 

Outro ponto significativo a ser considerado é que a governança 

socioambiental, se não for bem implementada, pode custar acesso a mercados por 

meio de iniciativas governamentais, privadas, nacionais, estrangeiras, juridicamente 

vinculantes, negocialmente obrigatórias ou mesmo voluntárias. Confrontos entre 

empresas multinacionais e estados-nação crescem em frequência e intensidade, 

evocando respostas conjuntas dos setores público e privado (VERNON, 2001, p. 

viii). Os riscos de boicotes a serem feitos pelos consumidores, de experimentar 

perdas de reputação e de ser responsabilizado judicialmente pelo não cumprimento 

de uma determinada conduta esperada não são os únicos riscos a serem avaliados. 

Também em termos de concorrência, as empresas passam a pressionar os seus 

governos para fazer valer as regras socioambientais, então denunciam e exigem 
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condenação de concorrentes praticando concorrência desleal por dumping sócio 

ambiental. E entre si passam a exigir um “jogo justo” (‘fair play’). Além do alto 

desempenho econômico, a alta integridade ética passa a ser fundamental para os 

negócios globais. 

Tradicionalmente, apenas os Estados nacionais e as organizações 

internacionais eram sujeitos de Direito Internacional Público, podiam ser titulares de 

direitos e deveres internacionalmente. Consequentemente, eles eram os únicos com 

capacidade de agir no âmbito do Direito Internacional. Além disso, pelos princípios 

da Igualdade de Direitos e Autodeterminação dos Povos e da Igualdade soberana 

dos Estados (UN, 1970), cada país tem liberdade ilimitada para exercer autoridade 

soberana dentro de suas fronteiras e não pode ser coagido por outros a agir de uma 

determinada maneira na esfera internacional, onde então prevalece uma anarquia 

hobbesiana (HOBBES, 1982).  

A exceção neste modelo ocorria quando o próprio Estado concordava, de 

acordo com um tratado internacional, em ceder parte de sua soberania a uma 

organização internacional, uma autoridade supranacional ou a outro Estado. 

Todavia, esse quadro vem se modificando. As violações maciças de direitos 

humanos obrigaram o Direito Internacional a iniciar a expansão de seus conceitos 

para admitir sujeitos não estatais, como indivíduos que passaram a poder ser 

condenados por crimes de genocídio. 

A interação tecnológica, comercial e informacional em escala global, bem 

como o impacto que as ações humanas têm tido sobre o meio ambiente, criam 

questões que só podem ser enfrentadas cooperativamente, tal qual a crise climática, 

exigindo dos países níveis crescentes de coordenação, interdependência e 

relativização de sua soberania. A coerção jurídica tradicional nesse contexto se 

torna escassa ou até impossível de ser aceita numa negociação internacional, afinal, 

é raríssimo o caso em que os países concordam em limitar seus próprios poderes e 

se submeter a formas de coação caso não cumpram o acordado. Em virtude disso, 

os instrumentos coercitivos se tornam improváveis de constar nos tratados 

internacionais e muito menos de serem implementados para resolver problemas 

complexos que envolvam múltiplos agentes, de diferentes países ao redor do 

mundo, com interesses conflitantes.  

Essa necessidade de coordenação indica que, mais uma vez, o conceito de 

sujeito do Direito Internacional precisa ser ampliado (DIXON, 2013, p. 121) para 
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abranger qualquer entidade individual, grupal, governamental ou privada, legalmente 

reconhecida ou pragmaticamente aceita como capaz de assumir direitos e 

obrigações no âmbito internacional. No novo contexto de interdependência, os 

Estados compartilham o poder com outras instituições, como corporações, governos 

locais, organizações da sociedade civil e indivíduos.  

Assim, a demarcação entre Direito Nacional e Internacional tem ficado cada 

vez menos clara, o Direito Internacional clássico está estagnado em termos de 

quantidade e qualidade (PAUWELYN; WESSEL; WOUTERS, 2014, p. 1), sendo 

cada vez mais substituído por outras normatizações com impacto internacional, 

envolvendo novos atores, novos processos e novos produtos, em áreas que vão 

desde finanças e saúde até a regulamentação da internet e do meio ambiente. 

Afinal, no contexto global, em muitas ocasiões, as estruturas tradicionais de leis 

formais tornaram-se grilhões a serem evitados a todo custo pelas nações 

(PAUWELYN; WESSEL; WOUTERS, 2014, p. 1). Esses autores denominam essa 

nova forma de normatização internacional de informal31. 

Apenas uma abordagem de Direito Internacional revisada pode responder a 

um mundo cada vez mais desigual, com uma miríade de desafios globais como os 

que a Agenda 2030 pretende solucionar. Considerando a pobreza, que é o pior 

problema ambiental32 e impede a consecução dos demais ODSs, os últimos dados 

globais mostram que onze em cada 100 pessoas (WORLD BANK, 2017) vivem 

abaixo da linha de pobreza internacional (com menos de US$ 1,90 por dia). No 

Brasil os dados levam a constatações semelhantes, 20% da população tem renda 

per capita mensal de R$244,00, algo em torno de US$65,00 (US$2,1 por dia).  

                                            
31  A definição em ingles de normatização internacional dinformal é: ”‘[c]ross-border cooperation 
between public authorities, with or without the participation of private actors and/or international 
organizations, in a forum other than a traditional international organization (process informality), and/or 
as between actors other than traditional diplomatic actors (such as regulators or agencies) (actor 
informality) and/or which does not result in a formal treaty or other traditional source of international 
law (output informality)’” (PAUWELYN; WESSEL; WOUTERS, 2012, p. 22). 
32 Ideia defendida por Indira Gandhi em seu discurso na ECO72: “Poverty Is the Greatest Polluter. 
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Figura  4 - Desigualdade no Brasil 

 
Fonte: IBGE (IBGE, 2017a, p. 65) 

Mas a maioria dos indivíduos em extrema pobreza estão na África 

Subsaariana e muitos em Estados falidos (HELMAN; RATNER, 1992) onde tensões 

políticas contumazes, falta de segurança e incapacidade prática da administração 

pública de prestar serviços essenciais para os cidadãos prejudicam o 

desenvolvimento das pessoas, das empresas, do governo dentro do próprio país, 

quanto mais no âmbito regional ou global. Esperar que tais Estados atuem como 

contundentes atores internacionais, ativos na busca pela implementação da Agenda 

2030 não é condizente com a prática.  

Analisando estes números e a falta de pragmatismo desses países agirem em 

seu próprio interesse de longo prazo, os cidadãos, a sociedade civil, as empresas e 

os governos de países em melhor condição de desenvolvimento precisam ser 

conduzidos a auxiliar a população global mais fragilizada no enfrentamento dos 

desafios globais e principalmente na mitigação das mudanças climáticas, na 

transformação energética para fontes mais renováveis e no aumento da resiliência a 

eventos climáticos extremos. 

 A base pode ser em preceitos morais, religiosos ou assistencialistas ao 

Direito, mas também incentivos econômicos. Ajuda financeira e tecnológica, além de 

ser um ato filantrópico ocasional, pode visar a interesses econômicos e políticos. Um 
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exemplo seria de um país pobre que recebe incentivos para adotar uma tecnologia 

destinada à produção de energia mais limpa. Nesse caso, as empresas sustentáveis 

do país rico se beneficiam do aumento das vendas e todo o planeta experimentaria 

no longo prazo uma melhora ambiental. Isto abre espaço para uma maximização 

dos interesses dos países dominantes além do país que recebe a ajuda. 

No âmbito interno, a intervenção no domínio econômico para fomentar o 

desenvolvimento sustentável enfrenta a mesma dicotomia de os governos 

oferecerem as mesmas oportunidades para todos, independentemente das 

diferenças de sua população ou, em alguns casos, as capacidades diferentes dos 

indivíduos (SEN, 1991) precisam ser levadas em consideração, para mitigar 

algumas diferenças, como por meio de ações afirmativas ou diferenciações 

regionais. Um exemplo, a termoeletricidade do carvão vegetal pode ser mais 

tolerada se praticada por uma comunidade indígena ou quilombola do que em larga 

escala como política nacional de um país como os EUA. Seguindo essa lógica de 

diferenciação de capacidades, os países que não emitiram quantidades significativas 

de CO2 no passado devem enfrentar limites mais brandos para seu 

desenvolvimento econômico que aqueles que experimentam uma prosperidade 

maior, justamente porque têm praticado dois séculos de altas emissões.  

Esses tipos de questões complexas demandam respostas jurídicas criativas 

interdisciplinares, abrangendo o direito e a economia em vários níveis, além do 

tradicional nível internacional no qual as relações entre Estados soberanos 

normalmente ocorrem, exemplos são as regulações privadas a serem detalhadas 

mais a diante. Há outros níveis de normatização que emergem e são efetivas para 

regular as relações internacionais, como é o caso das articulações subnacionais, 

transnacionais e supranacionais também abordadas mais a diante.  

Nesse novo contexto, os Estados passam a compartilhar poder e 

discricionariedade 33  com outras instituições, destacando-se as corporações, os 

governos locais, as organizações da sociedade civil e as empresas. Este conjunto 

altamente heterogêneo de atores e regras leva a uma distribuição de poder 

"poliárquica" onde nenhum agente único, nem mesmo a nação mais poderosa, tem a 

                                            
33 Liberdade concedida para administradores públicos para agirem conforme o que acreditam ser 
conveniente e oportuno diante de determinada circunstância não sendo pautados por determinadas 
diretrizes particulares, porém guiados para a satisfação dos direitos coletivos e respeito aos 
individuais. 
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capacidade de impor sua própria solução sem levar em conta a visão dos outros 

(SABEL; ZEITLIN, 2010, p. 15). 

Ponto desafiante desse novo contexto é que essa crescente interdependência 

prática passa a ser regulada por uma governança cada vez mais desconectada 

(PETERSMANN, 2017). Questões de direito difusos, como os desafios 

socioambientais para o desenvolvimento, impactam a segurança internacional e a 

defesa civil conduzindo para a necessidade de pensá-las em conjunto. A escassez 

cada vez mais drástica de recursos naturais decorrente das mudanças climáticas, 

tendendo a representar riscos à segurança pública e internacionalmente, criando 

uma nova categoria de ‘refugiados’, os deslocados ambientais que passam a 

pressionar a infraestrutura dos países receptores.  

Alfonso J. Iglesias Velasco (2009, p. 345) resume como relação umbilical a 

dada entre o meio ambiente e uma das temáticas mais sensíveis para os Estados, a 

da segurança internacional, reconhecendo que a relação entre ambiente e 

segurança sempre existiu, entretanto foi exacerbada no século passado como 

“consequência do impacto da tecnologia, do aumento do consumo de energia e da 

explosão demográfica”. Velasco acredita que o objetivo de preservar o ambiente 

natural deve ser combinado com a necessidade internacional de segurança, 

inclusive energética, já que ambos os objetivos são complementares, 

interdependentes e envolvem superar a constante ameaça representada pelas 

mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global (VELASCO, 2009, p. 346).  

Para fornecer a moldura jurídica para esse tipo de articulação interdisciplinar, 

uma das alternativas jurídicas são os regimes internacionais, que servem para 

propiciar essa articulação multitemática e complementar. De acordo com Stephen D. 

Krasner, eles são formados por conjuntos de princípios, normas, regras e 

procedimentos de tomada de decisão, explícitos ou implícitos, em torno dos quais 

convergem as expectativas dos atores em uma determinada área34 (KRASNER, 

1982, p. 185; 2012, p. 93). Correspondem a arranjos institucionais permanentes 

criados para facilitar o diálogo, o estudo de problemas e para fomentar a cooperação 

em torno de objetivos comuns.  

                                            
34 Nas palavras do autor: “International regimes are defined as principles, norms, rules, and decision 
making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area”(KRASNER, 
1982, p. 185) 
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Dentro do tema de meio ambiente, existem muitos regimes internacionais. 

Segundo Eduardo Viola (2002, p. 26), o Regime Internacional de Mudanças 

Climáticas é um dos mais complexos e relevantes, porque implica profundas inter-

relações entre a economia e o meio ambiente global.  

Neste sentido, regimes são espécies de governança, como ensina Alcindo 

Gonçalves (2011, p. 43), e governança é mais abrangente que os regimes, 

correspondendo à totalidade de formas de resolver problemas comuns, sendo a 

articulação em regimes apenas uma delas. Em outras palavras, governança é a 

totalidade das maneiras pelas quais os problemas em comum podem ser tratados 

pelos regimes internacionais, uma das formas possíveis de promover essa 

governança global. A governança é gênero enquanto os regimes são espécies 

(GONÇALVES; COSTA, 2011). A governança é “mais ampla, plástica e fluida e 

menos rígida” que os regimes, “representando maneiras como o mundo se articula 

através da cooperação, com a participação e a influência da sociedade, em 

processos que criam e gerenciam regulamentos” (PINHO, 2017, p. 101). 

Na medida em que a governança se refere à busca de solução de problemas 

comuns e os regimes seriam uma das possibilidades para promover a governança, 

“pode-se então argumentar que todos os regimes internacionais representam ações 

ou sistemas de governança, mas nem todas essas ações ou sistemas se limitam a 

regimes” (GONÇALVES; COSTA, 2011). A cooperação pragmática de múltiplos 

atores internacionais na busca de objetivos pelas mais variadas formas de 

estruturação jurídica, técnica e administrativa pode ser definida como governança 

global. Neste contexto, os regimes internacionais são apenas alguns exemplos deste 

comportamento cooperativo; sua estrutura tende a facilitar a cooperação 

(BIERMANN, 2014, p. 54). Sem eles também pode haver cooperação desde que 

existam expectativas convergentes. 

De tal modo, o fato de existirem marcos regulatórios e acordos-quadro 

explícitos sobre mudanças climáticas não constitui uma medida obrigatória de 

coordenação de objetivos comuns em busca de políticas energéticas mais 

sustentáveis, mas a existência deles facilita a governança ambiental internacional. 

Ademais, facilita também se os governos-chave oferecem a liderança e 

demonstrarem empenho para contribuir para aliviar o impacto socioambiental 

negativo do desenvolvimento, ainda que de forma pontual, momentânea, sem 

qualquer responsabilidade jurídica vinculante. 
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Dada a falta de representatividade das instituições internacionais e nacionais 

para assumir a governança global, precisa haver uma articulação entre governos 

locais e regionais, iniciativa privada, sociedade civil, academia e indivíduos, 

refletindo a conectividade e interdependência prática principalmente evidente no dia 

a dia das práticas comerciais das empresas atuantes em cadeias globais de valor, 

frente ao poder público dos diversos estados receptores dos seus investimentos, dos 

seus mercados consumidores e dos públicos de interesse. Os avanços em relação 

às questões complexas que precisam ser gerenciadas de forma cooperativa exigem 

dos países níveis crescentes de comprometimento e considerável transferência de 

soberania (YOUNG, 2010, p. 25, 2014, p. 83).  

Poucas sociedades estão dispostas a fazê-lo e, consequentemente, o sistema 

internacional é dominado por impasses, avanços pontuais e equilíbrios instáveis. 

Especialmente no contexto das mudanças climáticas, o cenário é marcado por altos 

e baixos tanto nos acordos bilaterais como multilaterais (PAUWELYN; WESSEL; 

WOUTERS, 2014). Um período de otimismo político, como os anos 1990, pode 

desaparecer, como ocorreu no período pós-2008, assim, é crucial que medidas 

socioambientais estejam arraigadas também na iniciativa privada, que sejam 

aplicados os princípios de eficiência e do desenvolvimento sustentável no dia a dia 

corporativo, de modo a se promover mais ativamente as questões socioambientais e 

diminuir a dependência das políticas governamentais. 

A desaceleração havida na legislação internacional formal foi acompanhada 

pelo surgimento de novas formas de cooperação que utilizam diferentes abordagens 

e envolvem uma orquestra (ABBOTT et al., 2015; BIERMANN et al., 2012; VEN; 

BERNSTEIN; HOFFMANN, 2017) de atores e processos, fora da metodologia 

jurídica tradicional fragmentada do Direito Internacional (PETERSMANN, 2017). 

Basicamente, como já foi dito, isso ocorre porque os sistemas jurídicos tradicionais 

têm se mostrado inábeis para lidar com múltiplos fatores, questões transdisciplinares 

e interesses difusos não específicos de um país (PAUWELYN; WESSEL; 

WOUTERS, 2014).  

As preferências e possibilidades políticas das nações têm divergido dos 

saturados tratados internacionais existentes, abrindo para uma rede cada vez mais 

diversificada, permitindo novas formas de colaboração transcendentes para além 

dos Estados e por meio de uma sociedade da informação cada vez mais complexa, 
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onde conhecimento específico significa relevância (PAUWELYN; WESSEL; 

WOUTERS, 2014) e, portanto, poder. 

Orquestra de poder 

Para responder a esse novo contexto de governança é necessária uma 

‘orquestra’ (ABBOTT, 2017, p. 5) de medidas e de interesses. Reger essa orquestra 

pressupõe um modo indireto de regular estruturado com incentivos sutis, como os 

econômicos e os de melhora de reputação, e com menos uso de normas de 

comando e controle obrigatórias juridicamente. É comum em muitas áreas da 

governança global e das iniciativas transnacionais os atores governamentais 

possuírem autoridade e poder limitados para uma ação direta e coercitiva, mas 

suficiente para conseguir exercer poder regulatório. Citando o exemplo da Califórnia, 

não seria viável estabelecer penalidades para produtores de energia não renováveis, 

entretanto é possível articular parcerias com certificadoras, indústrias e com a 

sociedade civil para incentivar o uso de padrões privados e com isso conseguir o 

resultado de ter disponível uma energia mais limpa.  

Um ‘orquestrador’ (ABBOTT, 2017, p. 5) trabalha por meio de intermediários 

com pontos de vista semelhantes, catalisando parcerias, incentivando-os e 

auxiliando-os, orientando suas atividades por meio de apoio técnico, organizacional 

e outros incentivos, visando objetivos comuns concretos alcançáveis. Um 

orquestrador também pode contribuir estruturando e coordenando as atividades dos 

intermediários, melhorando e agilizando o processo decisório e de implementação35.  

Mesmo entre os organismos públicos, dentro dos estados, novos atores 

passam a ser ativos agentes de diplomacia. Eles cooperam com os seus homólogos 

estrangeiros, articulam-se com os reguladores, às vezes apoiando interesses 

nacionais ou desafiando os que contrariam seus interesses locais ou regionais 

(FARIAS; REI, 2016). Articulações entre ministérios das finanças, autoridades de 

Direito Concorrencial, bancos centrais, parlamentos, regiões, províncias, estados ou 

cidades são alguns exemplos.  

                                            
35  Nas palavras do autor: “Orchestration is an indirect mode of governance that relies on soft 
inducements, not mandatory controls. It is common in many areas of global governance, where 
‘governors’ – from IGOs to transnational initiatives – possess limited authority and power for hard, 
direct action. An orchestrator (O) works through like-minded intermediaries (I), catalysing their 
formation, encouraging and assisting them, and steering their activities through support and other 
incentives, to govern targets (T) in line with the orchestrator’s goals (O-I-T). An orchestrator can also 
structure and coordinate intermediaries’ activities, enhancing ordering” (ABBOTT, 2017, p. 5) 
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Essa articulação política feita por atores não-estatais e subnacionais é 

designada como paradiplomacia e colabora com a sociedade em rede de diversas e 

efetivas maneiras (TAVARES, 2016). Eles impactam políticas e restringem as ações 

dos agentes, às vezes até melhor do que os próprios tratados tradicionais, afinal, 

ainda que não legalmente vinculante estão protegidas pelo direito internacional e 

afetam a formulação de políticas públicas e a liberdade individual das pessoas. 

Instrumentos não vinculantes ou com modos informais de cooperação entre os 

novos atores e/ou de acordo com processos inovadores podem ser tão restritivos, 

senão mais do que os próprios tratados tradicionais (PAUWELYN; WESSEL; 

WOUTERS, 2014, p. 754).  

Um exemplo de sucesso desse tipo de governança, relativo a uma temática 

transversal como é a corrupção, que também afeta o meio ambiente e o mercado 

energético, são as recomendações sobre lavagem de dinheiro da Financial Action 

Task Force36 (FATF, 2012). Elas são instrumentos de governança mais eficazes do 

que a própria Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UN, 2003) um 

tratado internacional, portanto, típico exemplo normativo do Direito Internacional 

clássico.  

Os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro, contra o 

financiamento do terrorismo e a proliferação de armas são voluntários. No entanto, 

para que um Estado se torne um membro dessa força-tarefa, tem que ter esses 

padrões convertidos em regras internas juridicamente vinculantes. Além disso, se 

não houver cooperação desse Estado com o sistema, ele pode ser incluído em listas 

negras e até mesmo sofrer sanções.  

Este tipo de mecanismo de execução e de penalidades é muito raro no nível 

internacional tradicional devido à falta de poder de polícia centralizado e à soberania 

dos estados. A mencionada Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção não 

possui essas ferramentas coercitivas. Sanções são raras em tratados internacionais. 

Reputação, reciprocidade, retaliação e consentimento prévio para a legitimidade das 

normas são o que normalmente determinam o cumprimento delas ou a observância 

de seus preceitos (HOWSE; TEITEL, 2010).  
                                            
36 Grupo de Ação Financeira Internacional é um agrupamento governamental internacional de caráter 
informal formando em 1989, portanto não é uma organização internacional criada por meio de um 
tratado. Sua motivação é formular recomendações visando a prevenção e repressão da lavagem de 
dinheiro, do financiamento do terrorismo, confisco de lucros do crime organizado e da cooperação 
internacional nestas questões. 
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A reputação é especialmente importante para a temática socioambiental, 

trata-se de um atributo organizacional que reflete como os stakeholders externos 

veem a empresa e a valorizam como boa ou ruim. Esta avaliação subjetiva tem 

muitos efeitos práticos: como a possibilidade do preço cobrado por produtos e 

serviços ser maior, bem como a possibilidade de atrair "os melhores e os mais 

brilhantes" (FISHMAN, 1998, p. 2) trabalhadores. E mão de obra qualificada é 

fundamental para a continuidade e para o desenvolvimento das empresas no longo 

prazo.  

Roberts e Dowling analisaram essa temática empiricamente e concluem que a 

‘boa reputação’ empresarial é um bem valioso que permite a uma empresa obter 

uma lucratividade contínua no longo prazo e fundamenta um melhor desempenho 

financeiro (ROBERTS; DOWLING, 2002, p. 1078). Ganhos reputacionais resultam 

melhores condições contratuais, melhor mão de obra, melhores prazos, mais 

investimentos financeiros e fidelização de clientes entre outros benefícios.  

De tal modo, a reputação é extremamente relevante para a governança 

corporativa e para a economia intangível atual, entretanto insuficiente para sozinha 

motivar regras internacionais que se tornem impactantes em escala global 

condicionando condutas privadas e públicas. A gestão dessa imagem corporativa 

precisa ir além e ser sistematizada em "plataformas de orquestração" (VEN; 

BERNSTEIN; HOFFMANN, 2017) mais abrangentes que permitam a qualificação e 

diferenciação entre as empresas. 

O Financial Action Task Force, que estamos usando de exemplo, reconhece a 

importância de orquestrar. Auto definido como um "órgão de formulação de políticas 

que trabalha para gerar a vontade política necessária para levar a cabo reformas 

legislativas e regulatórias nacionais" (FATF, 2012, p. 7). Como desenvolvedor dos 

padrões para combater lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e 

proliferação de armas de destruição em massa, promove uma "resposta coordenada 

a essas ameaças à integridade do sistema financeiro e ajuda a garantir condições 

equitativas" (FATF, 2012, p. 7). Também colabora com outras partes internacionais 

interessadas "com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional contra o 

mau uso" (FATF, 2012, p. 7).  

A administração deste tipo de "plataformas de orquestração" (VEN; 

BERNSTEIN; HOFFMANN, 2017) corresponde a estabelecer metas quantificáveis 

claras, mecanismos adequados de monitoramento, revisão ou avaliação e a criação 
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de parcerias convenientes para assumir compromissos subnacionais e 

intergovernamentais. Os objetivos e as métricas permitem avaliar o que está 

funcionando ou não, para melhor planejar as ações futuras e investir os recursos, 

além disso, tem uma característica intrínseca colaborativa que pode favorecer a 

transparência e a boa governança de muitas maneiras indiretas, se os interesses 

políticos não ofuscarem as "decisões tecnocráticas" (VEN; BERNSTEIN; 

HOFFMANN, 2017).  

As intervenções de governança ambiental estão interconectadas de maneiras 

diversas e complexas. As ações em uma área ou em uma escala podem, e em 

muitas oportunidades, criar efeitos conexos em outras áreas e escalas numa 

interdependência complexa (KEOHANE; NYE, 1998). Os efeitos das intervenções 

podem ser não-lineares e podem se estender muito além dos limites ou escopo da 

intervenção original (VEN; BERNSTEIN; HOFFMANN, 2017, p. 15).  

 

Figura  5 - Caminhos para se conseguir o fortalecimento da sustentabilidade internacional 

(Quanto mais embaixo, maior a intensidade da intervenção política necessária.) 
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Assim, para desencadear ações coordenadas e efetivas com capacidade de 

gerar mudanças transformadoras, as intervenções na área ambiental devem 

demonstrar: capacidade de gerar dependência procedimental, ‘path-dependencies’ 

(CASHORE et al., 2015; DAVID, 2002), cumulando previsões legais com paralegais, 

sendo aplicáveis a contextos mais amplos e tendo capacidade para gerar efeitos 

positivos de forma duradoura37. Essa path-dependence, pode ser definida como a 

propriedade limitadora que um conjunto de procedimentos exerce na dinâmica dos 

processos alocativos de bens e recursos numa economia, dessa forma os processos 

e burocracias condicionam os resultados obtidos. Essa dependência pode ter efeitos 

negativos ou positivos.  

Negativos no caso de processos que são incapazes de se libertar de sua 

história de formação e portanto têm resultados pré-destinados desde o início, com 

uma única probabilidade de distribuição de fatores (DAVID, 2002, p. 5). E muitas 

vezes com resultados imprevisíveis por teorias econômicas e jurídicas, gerando a 

sensação de que estão além da capacidade de governo, aumentando 

desproporcionalmente os efeitos cascata que decisões aparentemente 

inconsequentes possam ter (LIEBOWITZ; MARGOLIS, 1995, p. 33).  

E positivos no caso de gerar consequências em função do próprio histórico de 

formação do processo, refletindo uma multiplicidade de interações de forças e de 

distribuições de fatores com várias ramificações, gerando resultados práticos 

efetivos e sujeitos a irreversibilidades, que podem ser interessantes na medida que 

são independentes de mudanas políticas locais, como se fossem processos de 

evolução biológica (DAVID, 2002, p. 7).  

Alguns procedimentos podem gerar uma situação de “lock-in”, ou seja, os 

agentes ficam presos às formalidades e metodologias sendo muito alto o custo de 

mudança de um fornecedor de um produto ou serviço por exemplo. Com os padrões 

de sustentabilidade acaba acontecendo isso. A metodologia de aferição dos critérios 

varia de um padrão para outro assim os agentes que já se adequaram aos termos 

                                            
37 Nas palavras originais dos autores: “Actions in one area or at one scale can, and often does, create 
ripple effects in other areas/scales. The effects of interventions can be non- linear and can extend 
beyond the bounds of the original intervention” (VEN; BERNSTEIN; HOFFMANN, 2017, p. 15). To 
trigger coordinated and effective actions that can lead to transformative change, interventions must 
demonstrate: capacity to incite path-dependencies (CASHORE et al., 2015), with legal lock ins, 
potential of scaling to broader contexts, and capacity to  generate the desired positive effects in a 
durable way. 
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de um determinado selo têm um incentivo indireto de continuar nesse mesmo 

modelo, pois a mudança implica em novos custos de conformidade. 

 Esses travamentos podem reforçar ciclos viciosos ou virtuosos. Os atores 

estatais, subnacionais e não governamentais bem como as iniciativas privadas têm 

um papel importante para articular que tais "plataformas de orquestração" (Ven et 

al., 2017) possam ser eficazes para gerar efeitos positivos constantes. 

 

3.2. Dificuldade extra de governança do meio ambiente  
 
 

Na área ambiental, contudo, essa orquestração se mostra ainda mais 

desafiadora. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um macrobem de uso 

comum do povo, conforme define a Constituição brasileira38; a conservação dos 

recursos naturais impacta as condições de vida de todos os seres vivos, portanto, 

em tese, o controle das externalidades negativas da atuação humana deveria 

despertar interesse e refletir em responsabilidades de todos. Haja vista casos de 

vazamentos e poluição transfronteiriços por exemplo, cuja mitigação de impactos e 

eventuais esforços de remediação demandam articulação coletiva além dos limites 

estatais.  

O meio ambiente além de macrobem de uso comum do povo de interesse 

difuso, também envolve a proteção de bens ambientais isolados (microbens), sobre 

os quais aplicam-se conceitos e leis próprios (Código Florestal, Sistema Nacional de 

Unidades Conservação, Política Nacional dos Recursos Hídricos etc). Portanto, o 

bem ambiental tem características de macro e um microbem (GRANZIERA, 2015, p. 

11, 349).  

A natureza de interesse difuso do bem ambiental se dá em virtude da 

característica transindividual de este estar à disposição de todos (bem de uso 

comum do povo) e de ser essencial à sobrevivência do homem. “Nessa condição 

(...) o meio ambiente pertence a todos, é indisponível e imprescritível a sua tutela 

(...) independente do regime jurídico de propriedade (público ou privado)” 

(CARVALHO, 2009, p. 34).  

                                            
38 O art. 225 da Constituição estabelece: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
(CF, 1988) 
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Concomitantemente, há a conceituação jurídica dos bens ambientais como 

privados ou públicos, “corpóreos e individuais” (CARVALHO, 2009, p. 34) 

submetidos a regramentos específicos. E no Brasil o domínio dos bens segue o 

Código Civil39, “sendo público os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito interno e particulares todos os outros, seja qual for a pessoa a 

que pertençam”(GRANZIERA, 2015, p. 10) 
São bens públicos de uso comum as águas superficiais e subterrâneas, os 
lagos, assim como as praias. Também o são a fauna silvestre e o subsolo. 
Pertencem a todos, de modo difuso, o ar, os mares, o patrimônio genético. 
Pertencem ao proprietário independentemente de sua natureza pública ou 
particular, o solo e as florestas, respeitada a sua função socioambiental. 
(GRANZIERA, 2015, p. 12) 
 

Independente do domínio dos bens ambientais, há a prevalência do interesse 

público. Assim, o controle e fiscalização das atividades humanas para evitar danos 

ao meio ambiente e à sociedade podem e devem fundamentar ações do Poder 

Público e da sociedade. Porém, a evidência de se tratar de interesse e 

responsabilidade comuns muitas vezes não é suficiente para inspirar ações públicas 

ou coletivas. Pelo contrário, a colaboração, se não for estimulada por regras e 

mecanismos, tende a se limitar à busca de interesses individuais dos agentes, 

gerando inações ou a continuidade de soluções desvantajosas para todos40. Esta 

situação é conhecida como "a tragédia dos comuns". 

A tragédia dos comuns é um conceito popularizado por Garret Hardin em um 

artigo histórico (HARDIN, 1968) e implica que a existência de um objetivo ou 

interesse comum não é suficiente para forçar um grupo de indivíduos a participar de 

ações coletivas, mesmo que os efeitos dessa colaboração sejam benéficos para 

todos os membros de um grupo, o que raramente o é. A tendência é a maximização 

dos interesses privados imediatos. 
                                            
39 Lei 10406/02: Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas 
de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. 
Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças; II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas 
autarquias; III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não 
dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. (BRASIL, 2002) 
40  A atitude de maximização dos interesse individuais de curto prazo faz com que se priorizem os 
lucros, isso impede os investimentos em tecnologias mais limpas e econômicas pois elas tendem a 
ser mais caras que as tradicionais, este é um exemplo de inação, mas também pode haver o pior, um 
agravamento dos caminhos insustentáveis de exploração dos bens ambientais de forma 
inconsequente focada no curto prazo e comprometendo a manutenção da atividade no longo prazo.  
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Em outro texto, o mesmo autor aplica este conceito para justificar a não ajuda 

aos pobres. Em sua opinião, os recursos do planeta são escassos, como é o espaço 

disponível em um bote salva-vidas: se tentarmos salvar muitas pessoas, além do 

limite possível, o bote afunda e todos morrem (HARDIN, 1974). Sendo assim, para 

este autor, alguns vão ter de ser deixados para trás das estratégias de 

desenvolvimento, impedidos de ter acesso aos recursos naturais por exemplo, para 

que a coletividade tenha condições de sobrevivência no longo prazo. 

Em resposta a esse entendimento, Mancur Olson escreveu um livro 

paradigmático no qual conclui que a ação coletiva pode ocorrer em grupos pequenos 

ou onde há coerção ou incentivos seletivos para os indivíduos, reforçando os 

interesses do grupo. Como nenhum membro individual de um grupo tem um impacto 

decisivo no resultado final e a pressão social é improvável, os agentes, como as 

empresas que atuam em um mercado, não têm motivos para se organizar em busca 

da preservação de bens comuns. Nesse sentido, o envolvimento efetivo só é viável 

se houver um comprometimento de várias partes interessadas com transparência e 

cooperação em vários níveis, institucional, municipal, local, regional e sob a 

supervisão ativa dos próprios stakeholders (OLSON, 1971, p. 15).  

Assim, para lidar com a gestão de bens de uso comum do povo, as unidades 

de governança menores ligadas por redes de monitoramento são o modelo mais 

viável, uma vez que as grandes soluções negociadas a nível mundial tornam-se 

absolutamente ineficazes se não houver apoio de iniciativas policêntricas com ações 

locais. Por exemplo, mesmo que todos os Estados membros das Nações Unidas 

concordem em buscar metas de desenvolvimento sustentável, esse esforço global 

será comprometido se as iniciativas subnacionais não transmitirem esses princípios 

genéricos em ações práticas, especialmente em nível local. 

Elionor Ostrom, Nobel de Economia em 2009, primeira mulher a ganhar o 

prêmio desde que ele foi criado, em 1968, conclui que os conflitos sobre o 

ecossistema e os problemas ambientais podem ser resolvidos com base em arranjos 

institucionais bem-sucedidos. A economista identifica oito princípios fundamentais 

para que isso ocorra: implementação de limites claramente definidos para uso dos 

recursos comuns; congruência entre as regras de uso e as respectivas 

responsabilidades por eventuais mal usos; acordos de escolha coletiva, como metas 

voluntárias e obrigatórias; monitoramento constante; previsão de sanções efetivas; 

existência de mecanismos de resolução de controvérsias; reconhecimento dos 
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direitos organizacionais para articulações coletivas; e a existência de iniciativas e 

empreendimentos coerentes e bem fundamentados, formando empresas aninhadas 

('nested enterprises') (OSTROM, 1990, p. 80).  
Figura  6 - Quatro tipos de bens de acordo com a dificuldade de identificar beneficiários e a característica 
de subtração pelo uso 

 
Fonte: (OSTROM, 2010a, p. 413) 

 

Em outras palavras “tamanho único” (OSTROM, 2010a, p. 408) não funciona 

para políticas públicas ambientais, são necessários diversos arranjos institucionais 

para governar bens públicos, de uso comum e de interesse difuso, arranjos esses 

que superam a visão dicotômica de um mundo dividido entre o mercado e o Estado 

(OSTROM, 2010a, p. 4). Gerenciar bens públicos e recursos comuns exige sistemas 

policêntricos com muitos centros de tomada de decisão que são formalmente 

independentes uns dos outros, mas que constituem um sistema interdependente de 

relações. 

Kelly Levin, Benjamin Cashore, Steven Bernstein e Graeme Auld ampliaram o 

conceito da tragédia dos comuns para identificar a necessidade de ultrapassar as 

escolhas racionais individuais haja vista as preferências inconsistentes no tempo; 

muitas vezes os indivíduos escolhem algo ruim em longo prazo que seja bom no 
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curto prazo ou acatam mudanças para solucionar problemas menos urgentes e 

negligenciam uma questão de vida e morte.  

Em virtude disso os autores recomendam uma abordagem orientada para 

conseguir implementar uma dependência procedimental (‘path-dependency’) de 

modo a influenciar as condutas no sentido de se alcançarem objetivos comuns. 

“Quase nenhum país ou acordo intergovernamental desenvolveu políticas 

consistentes com essa evidência científica, e é esse fato que consideramos 

irracional” (BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p. 123). Muitos indivíduos podem 

discordar de definições, conceitos, valores, mas estarem perfeitamente de acordo 

sobre a necessidade de procedimentos e políticas seguindo as lógicas causais 

características de processos, esse caminho institucional pode ajudar e ser bem 

efetivo para restringir o comportamento futuro dos agentes e para alcançar os 

benefícios sociais desejáveis no longo prazo. 

A falta de coerência entre os interesses individuais e coletivos e entre o curto 

e longo prazo é verificável mesmo quando há evidências científicas a respeito de um 

determinado problema. Por um lado ela é causada pela característica do bem 

comum ser marcado pela falta de ambiente propício à coordenação coletiva, mas, 

por outro lado, é também gerada por uma questão peculiar principalmente nas 

causas ambientais e consumeristas que implicam em direitos difusos, sendo 

impossível determinar especificamente quais são as pessoas impactadas, além da 

complexidade de potencialmente afetar gerações presentes e futuras. Sendo assim, 

diante desta realidade, soluções simples são insuficientes para problemas 

complexos, como o são os relativos à sustentabilidade da cadeia produtiva da 

sucroenergia. 

O conceito de ‘problemas perversos’ é usado para designar esses problemas 

complexos (‘wicked problems’) terminologia usada normalmente em inglês e criada 

por Rittel e Webber (1973) para designar problemáticas que reúnam dez 

características (RITTEL; WEBBER, 1973, p. 161–167): não há uma formulação 

única e definitiva, um conceito chave incontestável, pelo contrário, depende da 

percepção da própria pessoa que está tentando resolver o caso; não há um fim, 

nunca termina: não há critérios que permitam uma compreensão completa, uma 

solução resolutiva suficiente para abarcar do começo ao fim as questões envolvidas; 

as soluções possíveis são polivalentes, não dicotômicas, não há apenas verdadeiro 

ou falso, bom ou mal, mas uma miríade de possibilidades melhores ou piores 
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dependendo do referencial; é impossível testar as soluções propostas antes de 

serem aplicadas: a ação de análise é realizada durante o processo de 

implementação e enfrenta seus efeitos imediatamente, tendo de oferecer resposta 

inclusive a muitas consequências imprevisíveis.  

Além disso cada solução deve ser definitiva e tem que ser implementada de 

uma vez, porque é impossível aprender por tentativa e erro uma vez que todas as 

ações deixam consequências que não podem ser desfeitas; existe um conjunto 

infinito de soluções, sendo que uma não necessariamente exclui as demais; cada 

problemática é única, tem peculiaridades e é impactado por um conjunto muito 

próprio de fatores sociais, econômicos, sociais, culturais, históricos; cada problema é 

um sintoma de outro, formando uma cadeia de causa e efeito; há sempre várias 

maneiras de explicar esse tipo de problema, dependendo do ponto de vista, dos 

referenciais teóricos ou dos dados escolhidos para análise; e, por último, wicked-

problems afetam o bem-estar de muitos, normalmente referem-se a questões de 

interesse difuso. As questões relativas à sucroenergia normalmente podem ser 

enquadradas nesse conceito de wicked problems pois exibem essas dez 

características sistematizadas por Rittel e Webber (1973, p. 161–167).  

Indo ainda além Levin, Cashore, Bernstein e Auld (2012) expandem a 

sistematização de Rittel e Webber (1973, p. 161–167) e identificam a existência de 

‘problemas super-perversos’ (‘super-wicked problems’), que além das dez 

características mencionadas acima dispõem de outros agravantes: a falta de tempo, 

são problemáticas urgentes que se não receberem uma solução imediata há uma 

deterioração das condições práticas muito rápida e muitas vezes até irreversível 

(como a iminente extinção da espécie humana caso não haja controle das 

mudanças climáticas); há a participação daqueles que estão buscando a solução no 

agravamento do problema, ao mesmo tempo que os indivíduos e instituições tentam 

mitigar os efeitos causadores, não conseguem erradicá-los (por exemplo as 

emissões de gases de efeito estufa, por mais que se busque a diminuição é 

impossível até para os mais ambientalistas deixar de emiti-los); percebe-se uma 

ineficácia das autoridades centrais (regulações públicas podem ser demoradas e 

suscetíveis a interesses de manutenção do status quo); além disso pode haver uma 

conduta irracional dos agentes tendo em vista a perspectiva de longo prazo 

(maximiza os interesses imediatos, ainda que isso comprometa a continuidade de 

sua existência no futuro, por exemplo, continua por comodidade usando 
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combustíveis fósseis em detrimento dos renováveis, mesmo que isso seja irracional 

no longo prazo, pois implica em consequências graves decorrentes das mudanças 

climáticas).  

Assim como Hardin (1968, 1974) e Ostrom (1990, 2010a, 2010b; 1999) 

argumentaram que para tratar da ‘tragédia dos comuns’, são necessários novos 

arranjos institucionais, da mesma forma novas alternativas jurídicas precisam ser 

implementadas para lidar com esse tipo de problemas contemporâneos, ‘wicked’ e 

‘super-wicked problems’, caracterizados por sistemas não lineares em que todos 

interagem de maneira imprevisível, são afetados reflexivamente por todas as ações, 

e enfrentam a tendência humana de superexplorar os recursos. Nesse sentido, deve 

ser estabelecido um novo conjunto de ferramentas políticas e técnicas de análise 

consistentes com essas características expostas acima.  

Uma estratégia de pesquisa com o objetivo de encontrar explicações 

simplistas, generalistas e resolutivas é simplesmente inadequada para problemas 

com características ultra complexas. Um objetivo mais adequado é identificar 

possíveis intervenções políticas e explicar formas como o problema e as 

intervenções podem se desenvolver ao longo do tempo (BIERMANN et al., 2012, p. 

130). Uma triagem cada vez mais necessária em um mundo com excesso de 

informações tendo entre elas algumas que nem verdade são. 

A produção voltando-se para o modelo de cadeias globais de valor e a 

prolífica criação de normas por parte de agentes privados simultaneamente se torna 

lucrativa, atendendo às necessidades das corporações transnacionais e 

coordenando os interesses de entidades não-governamentais e dos consumidores. 

Mas o que também pode ocorrer e tem sido frequente é o uso do princípio da 

precaução e impasses ideológicos sobre o que se entende por sustentabilidade. 

Nem mesmo os argumentos baseados na ciência são indiscutíveis.  

Uma diversidade de pontos de vista forma o pluralismo atual e “não é uma 

mera condição histórica que em breve passará”, é “uma característica permanente 

da cultura pública das democracias modernas” (RAWLS, 1987, p. 4). Mas, na 

política, há uma separação entre os meios e os objetivos, mesmo que as pessoas 

não concordem com os fins, elas ainda podem articular os melhores meios para lidar 

com uma determinada situação, neste sentido, os meios podem ser tratados como 

bens primários, eficazes para prevenir injustiças, violências e abusos. E, 

consequentemente, uma das lições mais importantes da modernidade é ser possível 
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viver sob regras comuns seguidoras de uma base moral, mesmo sem compartilhar 

uma visão de mundo abrangente ética ou religiosa a respeito do que é o “bem” 

(POGGE, 1989, p. 34).  

Ideal básico porque os pressupostos da moral, como o que é “certo” ou 

“errado”, têm um caráter análogo à teologia na distinção entre pecado e virtude. O 

mesmo acontece com as opiniões políticas, as pessoas podem argumentar para 

sempre usando os mesmos argumentos e, dessa forma, o problema nunca será 

resolvido, porque ninguém muda seu ponto de vista e ninguém efetivamente espera 

que a outra parte o faça. Apesar de esses argumentos usarem razões, deduções de 

lógica e fatos científicos e, mesmo apresentando o argumento certo ou mais lógico, 

eles são insuficientes para convencer a outra parte que assume uma posição 

defensiva do seu ponto de vista, o que MacIntyre chama de emotivismo. Uma das 

características mais marcantes da expressão moral contemporânea é ser usada 

para expressar desentendimentos intermináveis. Parece não haver uma maneira 

racional de garantir o acordo moral em nossa cultura (MACINTYRE, 2007, p. 7).  

Por outro lado, é difícil aceitar que estamos em uma situação de “oba-oba” 

(‘hurray boo’), que se argumenta simplesmente para ganhar empatia ou para criticar 

os adversários. Não obstante, a lógica e a razão normalmente ainda são usados 

para justificar, tanto um lado como o outro do argumento41. Sendo assim, ainda que 

as pessoas não concordem com os objetivos, conceitos e valores, é perfeitamente 

possível que elas cheguem a um acordo sobre os procedimentos e medidas que 

pragmaticamente precisam ser tomadas para resolver um problema. Esses 

procedimentos e medidas pragmáticos precedem e sucedem os indivíduos. 

MacIntyre define-os como práticas: “atividade humana cooperativa socialmente 

estabelecida através da qual os bens internos a essa atividade são realizados”42 

(MACINTYRE, 2007, p. 187–188). São atividades de cooperação muito complexas 

que dependem da virtude das pessoas envolvidas, e virtudes são “qualidades 

                                            
41 Nas palavras originais do autor: “Emotivism thus rests upon a claim that every attempt, whether 
past or present, to provide a rational justification for an objective morality has in fact failed (…) What 
emotivism however did fail to reckon with is the difference that it would make to morality if emotivism 
were not only true but also widely believed to be true (…) implying an appeal to an objective and 
impersonal standard (…)” (MacIntyre, 2007, p.19) 
42 Tradução livre feita pela autora de: “practice are socially established cooperative human activity 
through which goods internal to that activity are realized” (MACINTYRE, 2007, p. 187–188) 
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humanas adquiridas que nos permite alcançar esses produtos internos às práticas”43 

(MACINTYRE, 2007, p. 197). 

Nesse mesmo sentido Mandrew J. Hoffman, para analisar como a cultura 

molda o debate sobre mudanças climáticas estudou a área de Ciências Sociais e o 

porquê de algumas pessoas aceitarem os dados científicos sobre mudanças 

climáticas e outras não. A conclusão foi que a compreensão pública sobre as 

mudanças climáticas não é prejudicada pela falta de informação, mas por uma 

recusa intencional de compreender (HOFFMAN, 2015, p. 27). Portanto, o debate 

sobre mudanças climáticas não é sobre dióxido de carbono e gases de efeito estufa, 

mas sobre oposição a valores culturais e a diferentes pontos de vista e visões de 

mundo. Esta referência axiológica serve como um filtro pelo qual a informação 

científica é analisada. 

Ainda no contexto comunicacional contemporâneo cada vez mais é na 

Internet que as pessoas se informam, pesquisa nos 27 Estados brasileiros constatou 

que esse meio só perde para a TV que é a favorita de 63%, mas já ocupa o primeiro 

lugar para 26% e é o segundo escolhido para 49% (SECOM, 2016, p. 14). Eugenio 

Trivinho denomina de “dromocracia cibercultural”, ou seja, é o tempo que governa a 

vida das pessoas, nessa fase do capitalismo globalizado viabilizado pela velocidade 

das redes digitais. As novas tecnologias impactam a organização da vida humana na 

esfera pública e nos espaços privados e a abundância de conteúdo chega até a ser 

uma forma de censura (TUFEKCI, 2017).  

Como foram praticamente eliminados qualquer forma de controle editorial ou 

filtros, possibilitando que qualquer um se tornasse um comunicador, influenciador 

e/ou fonte, um volume grande do que é circulado não é apurado, são pensamentos 

ilusórios e verdades subjetivas que apenas aparentam ser verdade 44 . A 

desinformação, falsidades divulgadas com o propósito de confundir ou induzir a erro, 

também constitui prática comum juntamente com as diversas possibilidades de se 

editar a realidade. Assim, foi-se o tempo em que havia apenas verdade e mentira, 

hoje há eufemismos, opiniões, posicionamentos e diversas ferramentas tecnológicas 

para melhorar uma determinada narrativa, editar uma foto, fazer alguém ou algo 

parecer mais atrativo.  

                                            
43 Tradução livre feita pela autora de: “virtues are acquired human quality that enable us to achieve 
those goods which are internal to practices” (MACINTYRE, 2007, p. 197). 
44 Em inglês usa-se o termo cunhado por Stephen Colbert: ‘truthness’ (COLBERT, 2005) 
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Essas intervenções não chegam a ser consideradas mentira, são vistas como 

benignas e inclusive muitas vezes esperadas, mas de qualquer forma não guardam 

comprometimento algum com a verdade. Para aprofundar o quadro há muitos 

ganhos com essa edição e pouca ou nenhuma consequência negativa ou 

penalidade cumulados com o crescente relativismo ético e o narcisismo, 

principalmente nos meios eletrônicos, colaborando ainda mais para a desconstrução 

perigosa dos fundamentos de confiança sobre os quais se estrutura a sociedade. 

Para designar esse conjunto de condições Ralph Keyes cunha o termo “Era da Pós 

Verdade” (2004).  

Outro ponto importante a ser considerado é o contágio emocional, os 

sentimentos de uma pessoa se transferem para outras criando comportamento de 

nicho o que Yochai Benkler chama de homophilous sorting (2007): pessoas que 

compartilham as mesmas opiniões tendem a formar grupos e não conversar com 

outros que tenham ideias diferentes. Pesquisadores do Facebook conseguiram 

provar esse fenômeno, com uma experiência alterando os algoritmos matemáticos 

de seu aplicativo, interferindo nos news feeds de 700.000 de seus usuários 

conseguindo causar diferentes respostas emocionais (COVIELLO et al., 2014) 

Isso gera uma inversão de valores e uma disputa pela atenção coletiva a qual 

determina quais novas informações são geradas e consumidas. Em virtude disso, 

Filippo Menczer (2017) identifica a lucratividade de se poluir a Internet com 

falsidades, criando uma economia da atenção e a correspondente oportunista da 

indústria de notícias falsas e de desinformação digital para disputar essa atenção 

escassa e valiosa. Por isso alguns sites fabricam iscas, caça cliques, meras fraudes 

para ganhar dinheiro com anúncios, enquanto os chamados sites extremistas 

publicam e disseminam rumores e teorias de conspiração para influenciar a opinião 

pública (CIAMPAGLIA; FLAMMINI; MENCZER, 2015). 

Dessa forma, o desafio de melhorar o debate público e político sobre o meio 

ambiente não é simplesmente científico, é também sobre a comunicação da ciência 

e da ciência em si, pois todas as pessoas estão limitadas pelo tipo e pela quantidade 

de informações a que têm acesso, bem como à capacidade cognitiva que têm para 

processar essa informação. Seria simplesmente impossível investigar 

minuciosamente todos os assuntos que encontramos. Então, confiamos em certas 

fontes porque elas dão credibilidade para resumir os problemas para nós.  
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Por isso, uma das maneiras de suscitar suspeitas no debate público sobre o 

clima é minar a credibilidade da fonte. Afinal, existem basicamente três tipos de 

discursos neste tema: ambientalistas, políticos e cientistas. Muitos opositores da 

ciência do clima acreditam que as políticas ambientais são secretas e constituem 

desculpas para intervir no mercado e diminuir a liberdade dos indivíduos 

(HOFFMAN, 2015, p. 27). Enquanto há extremistas temerosos que os ambientalistas 

liderem a agenda para desmantelar o capitalismo (HOFFMAN, 2015, p.8).  

Essa paixão dicotômica do contra ou a favor não contribui para os avanços 

necessários na temática ambiental e todos os agentes acabam se sentindo 

derrotados. A visão simplista é tão apaixonante quanto incompetente para resolver 

problemas complexos. As decisões que são necessárias são cada vez mais difíceis 

de serem tomadas, portanto, os graus irreconciliáveis de oposição não servem a um 

debate construtivo. O melhor é promover um envolvimento eficaz de múltiplos atores 

e interessados para incitar um debate qualificado com dados empíricos e 

cientificamente verificados para favorecer a reconciliação entre economistas, 

ambientalistas e políticos. Não há solução milagrosa a ser prescrita, a sociedade 

tem que fazer escolhas e decidir-se informada e consciente de quais são as 

consequências de suas decisões. E para alcançar uma convergência, mesmo que 

seja precária e temporária, a divergência precisa ser organizada (HOFFMAN, 2015, 

p.37). 

Para governar a conexão e interdependência muito profunda entre indivíduos 

emotivos, devemos nos concentrar em promover essas práticas cooperativas 

construídas sobre as virtudes e, portanto, é impossível escapar da política e em tal 

cenário, os vencedores e os perdedores sempre disputarão, às vezes ferozmente. O 

papel das normas neste contexto é criar uma dependência procedimental que 

atenuem na prática a injustiça, a violência, o abuso e evite discrepâncias 

irreconciliáveis, permitindo um tipo de concertação ou ajustamento dos interesses 

em prol da eficácia, a Agenda 2030 é uma iniciativa neste sentido. As interpretações 

e exposições da questão ambiental são apenas alguns dos desafios para a Agenda 

2030 implementar seu plano e para os quais os padrões de sustentabilidade tem 

muito a contribuir.  
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3.3. Um possível regramento global – procedimentos e padrões 

 

Nessa realidade de assimetria informacional e de interesses divergentes, o 

consenso absoluto sobre objetivos e formas de controles é desnecessário e 

improvável. Pelo contrário, o alto grau de conformidade e consentimento pode 

indicar que uma norma não é ambiciosa o suficiente tornando-a inócua e ineficiente 

para mudar o comportamento dos atores. Para detalhar o que Bernstein e Cashore 

recomendam como dependência procedimental imagine-se uma abordagem de 

causalidade, e, idealmente a criação de normas que possam instituir procedimentos 

travados, difíceis de serem alterados, eficazes para instigar a adesão de grupos de 

interesse diversos de maneira imediata e com mecanismos processuais que evitem 

a reversibilidade imediata caso outros grupos eventualmente cheguem ao poder.  

O objetivo é articular um maior suporte ao longo do tempo e expandir a 

participação dos indivíduos em favor desses procedimentos, mesmo entre aqueles 

que se opuseram à criação da regra no princípio. Nesse modelo, uma norma pode 

ser considerada "influente" - melhor do que ser efetiva, pois capaz de instigar 

comprometimento voluntário dos atores - alterando eficientemente os 

comportamentos que causam os problemas super-perversos. Uma mudança de foco 

para "conformidade", diminuindo a preocupação com "eficácia" orientando as 

políticas para a finalidade de "influenciar" facilita a análise dos efeitos combinados 

desses esforços nacionais, regionais, internacionais e transnacionais em torno de 

políticas e práticas duradouras e consistentes (BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p. 

587).  

Esses autores destacam um quadro de quatro caminhos de influência – (não 

"eficácia"): intervenções nos mercados; regras internacionais; normas e discursos 

com efeito internacional; e acesso direto aos processos de política interna 

(BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p. 587). Nesse contexto, múltiplas formas de 

influenciar podem ser sinérgicas e sobrepostas, podendo inclusive ir de encontro ou 

reforçar o que dispõe as autoridades a respeito. Ao fazê-lo, a complexa governança 

global focada em ser influente interage com um tipo de soberania mais flexível, em 

que outros agentes regionais e locais também participam. Os autores identificaram 

quatro caminhos para influenciar o comportamento, entretanto pode haver mais e 

que sejam interdependentes.  
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Detalhando melhor cada um deles, o primeiro, o mecanismo de mercado, 

estimula mudanças no comportamento dos agentes ou na política através de 

incentivos econômicos ou desincentivos, ao internalizar no preço dos produtos e 

serviços as externalidades negativas aumentando assim a competitividade daqueles 

que sejam mais eficientes e menos degradantes ao meio ambiente. Além disso, as 

demandas dos consumidores por melhor qualidade justificam margens melhores de 

preços para produtos com rótulos sustentáveis, que atestem a conformidade da 

empresa com os padrões voluntários de sustentabilidade ou outras formas de 

certificação. Idealmente, os mecanismos de mercado funcionam melhor se 

acompanhados de políticas públicas mais amplas, para que sejam eficientes em 

longo prazo e não apenas mudanças pontuais paliativas na agenda de discussões 

sem um verdadeiro compromisso efetivo dos produtores. 

O segundo tipo de formas de influenciar, apontado pelos autores, são as 

regras internacionais - tratados internacionais típicos e também decisões e 

recomendações - tendem a moldar as respostas domésticas, que os países 

articularão para um determinado problema, mesmo que essas tratativas 

internacionais não tenham conteúdo juridicamente vinculantes e formas de coerção 

(BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p. 587). O importante é causar nos agentes o efeito 

da opinio juris, ser percebido pelos agentes como obrigatório, juridicamente ou 

eticamente. O terceiro caminho é o acesso direto a incentivos para capacitação, 

transferência tecnológica e assistência técnica, com o objetivo de proporcionar aos 

atores privados e aos funcionários do governo uma melhor participação no mercado 

de forma mais sustentável. E o quarto caminho apontado pelos autores é que as 

normas internas nacionais e até subnacionais podem produzir efeitos 

suficientemente fortes para moldar as ações dos agentes da economia estruturada 

em cadeias globais de valor. 

Este quadro de referência desloca o foco das condições para que 

determinados atores ou instituições ajam efetivamente, para condições para que 

eles exerçam influência ao longo de determinados caminhos (BERNSTEIN; 

CASHORE, 2012, p. 587), capacitando atores transnacionais e instituições 

internacionais a múltiplos papéis. Um dos caminhos inclusive pode ser fornecer suas 

instalações e equipe para facilitar a congregação de atores governamentais, 

subnacionais e multinacionais para interagirem, promovendo também a expertise e o 

desenvolvimento de uma infraestrutura própria e a capacitação de pessoal para a 
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criação de regras, verificação de conformidade e certificação "ao longo do caminho 

tipo um, mas também aprendendo e promovendo novas normas de comportamento 

apropriando-se ao longo do caminho dois, ou construindo coalizões que podem ser 

importantes ao longo dos caminhos três e quatro”45 (BERNSTEIN; CASHORE, 2012, 

p. 587). 

Nessa mesma direção de compromissos processuais para conduzir à 

governança global, Daniel Esty sugere a implantação de um conjunto de ferramentas 

de Direito Administrativo para equilibrar a necessidade de uma cooperação 

internacional estruturada com a tensão política implícita a qualquer instituição global. 

O Direito Administrativo é  tradicionalmente utilizado no contexto doméstico, mas 

pode ter impacto transfronteiriço, inclusive pode ser ampliado para atingir metas 

internacionais e refletir o que foi elaborado em políticas de nível internacional (ESTY, 

2006, p. 1490). Este quadro regulamentar orientado para o mundo deve ser 

implementado a nível nacional pelas nações influentes (‘shaper nations’) 

(HITCHCOCK; LEFFLER; LEGRO, 2016). Esses países estão em posição de 

coordenar seu próprio desenvolvimento com a mitigação de problemas 

compartilhados e eles têm a autoridade política para contribuir não só com a ordem 

local, mas também regional e mundial. 

Esta maneira de governança supranacional, com o direito nacional de um país 

afetando a vida de cidadãos de outros Estados soberanos é muito menos 

democrática, mas eficaz em um mundo de interdependência. Um exemplo é a 

revogação da cláusula de exceção por demanda de consumo pelo Trade 

Enforcement and Trade Facilitation Act de 2015, que  pôs  fim à possibilidade de se 

alegar "demanda de consumo" superior ao suprido pela produção nacional 

americana e com isso tolerar a importação de bens produzidos por trabalho forçado 

para os Estados Unidos (DENNY; GRANZIERA; RÜDIGER, 2018). Uma eventual 

importação de etanol pelos EUA, será objeto desse dispositivo, também. Agora, o 

novo texto legal é claro para proibir qualquer tipo de tolerância ao trabalho forçado 

usado na produção de bens a serem importados: 

 (Secção 609) É revogada a exceção da "demanda de consumo" à proibição 
de importação de mercadorias feitas com trabalho forçado, condenado ou 
contratado sob sanções penais. Esta exceção de "demanda de consumo" 

                                            
45 Tradução livre feita pela autora do trecho: “along path one, but also learning about and promotion of 
new norms of appropriate behavior along path two, or coalition-building which may be important along 
paths three and four” (BERNSTEIN; CASHORE, 2012, p. 587) 
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abrange todos os bens, mercadorias, artigos ou mercadorias extraídos, 
produzidos ou fabricados por essa mão-de-obra que não sejam extraídos, 
produzidos ou fabricados em quantidades tais nos Estados Unidos que 
atendam às exigências de consumo dos EUA.46 

Na prática, as remessas de mercadorias sujeitas à ordem de retenção são 

apreendidas e os importadores têm a oportunidade de reexportar as remessas 

detidas ou de apresentarem informações que demonstrem que as mercadorias não 

violam as disposições penais de proibição ao trabalho forçado.  

19 U.S. Code § 1307 - Convict-made goods; importation prohibited 

Todos os bens, mercadorias, produtos minerados, produzidos ou fabricados 
total ou parcialmente em qualquer país estrangeiro por trabalho 
encarcerado e / ou trabalho forçado e / ou por trabalho assalariado sob 
sanções penais não terão direito a entrada em nenhum dos portos dos 
Estados Unidos, e sua importação é proibida, e o Secretário do Tesouro é 
autorizado e orientado a prescrever os regulamentos que forem necessários 
para a aplicação desta disposição. Por "trabalho forçado" entende-se todo o 
trabalho ou serviço que é exigido de qualquer pessoa sob a ameaça de 
qualquer penalidade por sua falta de desempenho e pelo qual o trabalhador 
não se oferece voluntariamente. Para efeitos desta seção, a expressão 
"trabalho forçado ou trabalho por conta de outrem" inclui trabalho infantil 
forçado ou contratado.47 

Para evitar uma possível apreensão, portanto, prudentemente os 

importadores devem implementar um processo de due diligence sobre suas cadeias 

de suprimentos para entender onde e como seus produtos são fabricados ou 

produzidos no todo ou em parte, a fim de fazer uma avaliação de risco adequada. 

Assim os exportadores para os Estados Unidos enfrentam o desafio de implementar 

processos de revisão interna de seus processos e de estabelecer com parceiros 

uma cadeia de custódia que seja operacional e possibilite gerar evidência de boas 

práticas retroagindo até o nível da matéria prima bruta. Essa maior transparência e 

controle tem o potencial de gerar benefícios internos e externos.  

Para as empresas, o aumento das formas de monitoramento, revisão, 
                                            
46  Tradução livre feita do trecho da lei: (Sec. 609) The "consumptive demand" exception to the 
prohibition against importing merchandise made by convict, forced, or indentured labor under penal 
sanctions is repealed. This "consumptive demand" exception covers all goods, wares, articles, or 
merchandise mined, produced, or manufactured by such labor, which are not mined, produced, or 
manufactured in such quantities in the United States as to meet U.S. consumptive demands. 
47 Tradução livre feita pelos autores do trecho da lei: 19 U.S. Code § 1307 - Convict-made goods; 
importation prohibited. All goods, wares, articles, and merchandise mined, produced, or manufactured 
wholly or in part in any foreign country by convict labor or/and forced labor or/and indentured labor 
under penal sanctions shall not be entitled to entry at any of the ports of the United States, and the 
importation thereof is hereby prohibited, and the Secretary of the Treasury is authorized and directed 
to prescribe such regulations as may be necessary for the enforcement of this provision. “Forced 
labor”, as herein used, shall mean all work or service which is exacted from any person under the 
menace of any penalty for its nonperformance and for which the worker does not offer himself 
voluntarily. For purposes of this section, the term “forced labor or/and indentured labor” includes 
forced or indentured child labor. 
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controle e adaptação tende a gerar maior eficiência  e menor exposição a riscos. 

Para os agentes externos e governos também traz benefícios aumentando o 

cumprimento dos Direitos Humanos e possibilitando o controle e monitoramento. 

Assim proporciona maior confiança do mercado e competição mais justa entre os 

agentes. Os processos vão estar monitorados e disponíveis para serem auditados 

se for o caso, se houver alguma alegação de uso de trabalho análogo ao escravo 

por algum dos parceiros na cadeia de produção por exemplo.  

Estabelecer uma cadeia de custódia consistente que permita a rastreabilidade 

dos produtos ofertados no mercado passa a ser fundamental, portanto. Não é mais o 

caso de implementar essa rastreabilidade apenas por ser a coisa certa a ser feita, 

por ser o ético. A alteração legislativa americana criou uma urgência pragmática, o 

controle tem que ser feito e tem que ser feito agora, caso contrário o produto 

exportado não será aceito no mercado americano.  

O estado da Califórnia já implementava legislação semelhante e países como 

Inglaterra e França também praticam exigências similares. E esse tipo de disposição 

pode ser mais abrangente, inclusive exigindo padrões de sustentabilidade para os 

biocombustíveis e produtos derivados. Administrar a cadeia de suprimentos passa a 

ser gerenciar a sustentabilidade socioambiental de sua cadeia produtiva e para tanto 

as empresas tem que contar com a colaboração da sociedade civil e de 

organizações não governamentais que estão dispostas a ajudar a implementar 

melhores práticas e novos modelos de auditoria, ninguém pode fazer sozinho sem a 

colaboração de multistakeholders. 

Mas até que ponto esse controle precisa ser feito? Até a matéria prima? E se 

por exemplo a água que foi utilizada para a irrigação na produção foi canalizada com 

trabalho escravo? Então nesse caso vai depender da interpretação do caso concreto 

e da indústria. A situação é completamente diferente se a empresa vende refrescos, 

nesse caso a extração de água corresponde a algo essencial para a produção, 

situação diferente ocorre se a empresa apenas usa esse recurso acessoriamente 

nas torneiras de seus toaletes e cozinhas. De qualquer forma as empresas estão 

fazendo a avaliação de risco começando por onde eles são maiores. Nenhum 

processo ou certificação vai abranger a totalidade dos elos da cadeia. 

O impacto dessas iniciativas voluntárias e pontuais, contudo, é vasto em um 

contexto de comércio globalizado, pois mesmo se originários de um país, região, 
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estado, município pode gerar impactos internacionais amplos. A demarcação entre o 

Direito nacional e o Direito Internacional está cada vez mais obscura. Dificilmente 

normas e relações jurídicas têm eficácia puramente nacional, da mesma forma, a 

aplicação pura do Direito Internacional Público ou Privado de maneira estanque 

também é cada vez mais uma exceção. A regra é, pelo contrário, a interdependência 

do âmbito nacional com o internacional e do público com o privado, em diversos 

níveis concomitantemente, complexificando ainda mais a análise de política pública 

e de comércio exterior.  

Face à realidade das cadeias globais de valor, as relações jurídicas, 

sobretudo as relativas ao Direito Econômico Internacional, implicam cada vez mais 

questões complexas  decorrentes da interação entre pessoas públicas e privadas de 

nacionalidades diferentes. É dessa intersecção nacional, internacional, pública e 

privada que possivelmente hão de ser mais bem sistematizadas as metodologias de 

análise próprias para tratar desse Direito de aspecto transnacional.  

Esty reconhece algumas soluções para as desvantagens de falta de 

legitimidade que possibilite alcançar uma cooperação internacional estruturada 

numa legitimidade processual: "conhecimento e capacidade de promover o bem-

estar social; a ordem e a estabilidade previstas pela lei; freios e contrapesos; 

deliberação estruturada; e (...) princípios e práticas de direito administrativo” 48 

(ESTY, 2006, p. 1490).  

Um exemplo deste tipo de governança complexa pode ser mostrado nos 

recentes acordos internacionais Agenda 2030 e Acordo de Paris. A lógica de ambos 

os acordos está focada no caminho para influenciar os países em direção aos 

paradigmas da economia verde. Ainda é uma incógnita se esses documentos serão 

influentes o suficiente para manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus da era 

pré-industrial e evitar a extinção humana. Entretanto este tipo de governança 

complexa parece ser o melhor modelo disponível para lidar com o emotivismo, os 

problemas ultra complexos e a tragédia dos comuns característicos principalmente 

na área ambiental. 

                                            
48 Tradução livre do trecho: “expertise and the ability to promote social welfare; the order and stability 
provided by the rule of law; checks and balances; structured deliberation; and, (…) principles and 
practices of administrative law.” (ESTY, 2006, p. 1490) 
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A energia tem sido central para a geopolítica pelo menos desde a Revolução 

Industrial, de modo que a segurança energética é um dos principais interesses 

políticos de todos os países. É usado basicamente para três propósitos: eletricidade; 

aquecimento ou refrigeração e transporte. Fontes renováveis e capacidades 

tecnológicas trazem a esperança de menor sensibilidade política ao tema. Vale 

ressaltar que as mudanças climáticas trouxeram o novo desafio da sustentabilidade 

ambiental das fontes e processos. Apesar de seus impactos potenciais globais, as 

políticas de energia geralmente giram em torno de questões de licenças, extração, 

produção, comércio e demanda de consumidores de pontos de vista paroquiais, 

nacionais ou regionais. Porém devido à interdependência intrínseca, mesmo a regra 

mais restrita e localizada, pode potencialmente impactar o mercado de energia em 

geral e em muitos casos globalmente. 

Para gerir essa interdependência muitas empresas têm adotado o uso de 

relatórios de sustentabilidade. Estudo (LABOWITZ; O’CONNOR, 2017) constata que 

as iniciativas mais utilizadas pelas empresas atualmente, se dividem em três tipos. O 

primeiro são os voltados para avaliar a gestão empresarial do qual são exemplos os 

seguintes relatórios: 1-  GRI, acrônimo em inglês que significa Diretrizes para Relato 

de Sustentabilidade, que traz 36 padrões a serem reportados, em conexão com os 

Dez Princípios do Pacto Global da ONU , 2 - SASB, Sustainability Accounting 

Standards Board, relatório voltado para investidores com aferição feita por 

organização independente que analiza informações preenchidas pelas empresas em 

pesquisa de campo e com participação de stakeholders, 3 -  UNGPRF, os Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos que corresponde a 31 questões 

para orientar as empresas a se adequar com relação ao cumprimento dos Direitos 

Humanos em suas atividades. 

O segundo tipo de relatórios são os modelos voltados para informar os 

investidores. Esse tipo de relatório, apesar de deixarem de fora muitos aspectos de 

Direitos Humanos, ser reticente sobre as condições de trabalho relacionado à cadeia 

de suprimentos e de ter sua metodologia exclusivamente divulgada para os 

proprietários, são os que contam com os maiores e mais diversificados recursos 

para coletar e filtrar informações. Nesse grupo o mesmo estudo (LABOWITZ; 
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O’CONNOR, 2017) aponta como os mais usados os índices Dow Jones, FTSE, e 

Bloomberg.  

O terceiro tipo são dos modelos especificamente voltados para monitorar 

Direitos Humanos, nesse grupo os mais utilizados, constata o estudo (LABOWITZ; 

O’CONNOR, 2017), são o Behind the Brands, Ranking Digital Rights, the Corporate 

Human Rights Benchmark, KnowTheChain, Access to Medicine Index e o Enough 

Project’s . Por serem mais específicos geram informações mais pertinentes a uma 

determinada indústria ou tipo de empresa atuante no mercado, mas dificultam 

analises mais agregadas necessárias para medir o desempenho da empresa no 

geral e impossibilitam comparações entre portfólios diversos para investidores que 

pretendam atuar em diversos mercados.   

Nenhum desses certificados, relatórios ou índices é completo e suficiente 

para monitorar e comparar o desempenho das empresas, mas uma das melhores 

alternativas nesse esforço de atingir livre concorrência com respeito as condições 

socioambientais seria adotar como diretriz os Princípios da ONU Orientadores sobre 

Empresas e Direitos Humanos, endossados pelo Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, em 2011. Essa iniciativa acelerou o desenvolvimento de medidas 

em prol da implementação desses princípios tanto no mundo corporativo, como na 

sociedade civil, na academia e nos governos. Apesar disso, uma visita do grupo de 

trabalho ao Brasil constatou que a maioria das empresas brasileiras ainda não havia 

adotado políticas e orientações específicas sobre Direitos Humanos, além de 

medidas para reduzir o trabalho infantil, a escravidão e o trabalho forçado.  

Embora de suma importância, essas temáticas estão longe de corresponder 

à totalidade de questões abrangidas pelos Princípios Orientadores. O documento de 

2011 propõe 31 princípios e se divide em três partes: o dever do Estado de proteger 

os Direitos Humanos; a responsabilidade corporativa de respeitar os Direitos 

Humanos; e o acesso a medidas mitigadoras dos danos causados por violações de 

Direitos Humanos. Cada um desses tópicos subdivididos em princípios gerais e 

operacionais.  
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Os Princípios Orientadores mais consonantes com a presente temática são: 

a) a necessidade de manutenção de ferramentas de controle interno para verificação 

de cumprimento dos Direitos Humanos, isso está previsto no princípio 17 ; b) a 

necessidade de contar com uma cadeia de custódia tanto interna como externa, 

conforme ressalta o princípio 20 ; e a implementação de linha direta de denúncia a 

ser utilizada por potenciais impactados pela atividade empresarial, princípio 29 , 

prevenindo ao máximo a judicialização ou a intervenção estatal na atividade 

econômica. 

Esses mecanismos de monitoramento constante e abrangente da atividade 

empresarial, com a participação de parceiros externos e admitindo a colaboração da 

sociedade, permitem que as empresas atuem preventivamente, evitando danos ou 

detectando-os precocemente e reparando-os de forma direta, restringindo uma 

escalada de reclamações e possivelmente perdas de reputação e em última análise 

prevenindo judicialização desnecessária, custosa e morosa. Essa mudança 

estrutural de maior controle operacional pode corresponder a maior eficiência e ser 

um complemento de processos mais amplos que já contam com participação das 

partes interessadas, como as negociações coletivas.  

Nesse sentido, quatro desafios precisam ser superados para realmente 

monitorar o impacto das empresas (LABOWITZ; O’CONNOR, 2017). Primeiro, as 

iniciativas que têm sido usadas optam por medir o que é mais conveniente, não 

necessariamente o mais significativo, usam informações que já estão acessíveis e 

que haja interesse de serem divulgadas. Com isso, são monitorados os 

procedimentos adotados pela empresa mas não os resultados efetivos desses 

esforços de governança.   

O segundo ponto que o relatório aponta é a falta de informação agregada 

que possibilite identificar quem são os líderes, que empresas melhor exercem a sua 

responsabilidade social. Na área ambiental, existem mais desses indicadores 

agregados, como por exemplo a quantidade de carbono equivalente, mas nas 

temáticas sociais esses dados são praticamente inexistentes. Com esse tipo de 

relatório, todas as atividades dentro e fora da empresa poderiam ser comparáveis, o 

que  estimularia uma competição positiva.  
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Na área social isso não se verifica, pois as informações são as mais 

variadas e não necessariamente comparáveis entre si. Por exemplo, algumas 

monitoram quantos processos trabalhistas foram iniciados, outras qual o valor 

provisionado pra suprir passivos trabalhistas, outras o volume de condenação efetiva 

em ultima instancia e isso se repete com as analises sobre férias, sobre 

remuneração, sobre benefícios e outros critérios. Dessa forma as empresas estão 

sendo estimuladas a produzir um grande número de informações mas não 

necessariamente comparáveis, relevantes ou úteis e “divulgar por divulgar não traz 

benefícios significativos na avaliação do desempenho social das empresas” 

(LABOWITZ; O’CONNOR, 2017, p. 26).  

Essa falta de padrões consistentes, com informação agregada e 

comparável, leva uma outra dificuldade: a multiplicidade de formas aumenta o custo 

de conformidade e de avaliação, criando entre os vários atuantes no mercado um 

ruído contraproducente, o que os autores denominam “confusing noisiness” 

(LABOWITZ; O’CONNOR, 2017, p. 26). Com isso criam-se, para os investidores 

uma maior dificuldade para a tomada de decisões minimamente informadas, no 

quesito socioambiental, ficando comprometido o cumprimento da demanda existente 

por investimento responsável ou oferecer um portfólio financeiro que remunere as 

empresas que são líderes no cumprimento de suas responsabilidades 

socioambientais.  
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4. Etanol da cana-de-açúcar no Brasil  

 

A partir deste capítulo será iniciado o recorte temático etanol da cana-de-

açúcar no Brasil, escolhido para estudar de forma concreta a temática do 

monitoramento da efetividade da Agenda 2030. Neste capítulo, a princípio será feito 

um panorama fático, econômico e regulatório do mercado de etanol no país, para 

depois serem detalhadas algumas externalidades negativas que a produção deste 

combustível traz e abordar iniciativas legislativas nacionais que estão em curso.  

A finalidade é explicitar que essas externalidades da produção do etanol da 

cana-de-açúcar demandam regulação e que algumas políticas e práticas adotadas 

nacionalmente buscam refletir essa necessidade. Sendo assim, se tornam variáveis 

intervenientes na temática abordada nesta tese, na medida que influenciam os 

mecanismos causais que geram efetividade da Agenda 2030 e dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, principalmente quando demandam melhores 

controles e práticas que acabam resultando em maior incentivo à adoção de critérios 

de certificação. 

O etanol é um álcool composto por um único tipo de molécula (PIACENTE; 

SILVA; BIAGGI, 2016) ao ser utilizado como combustível pode ser considerado 

ecologicamente correto, pois o cultivo de sua matéria-prima reduz a quantidade de 

gás carbônico na atmosfera por meio da fotossíntese e quando usado em motores a  

combustão colaboram com  redução das emissões de gases de efeito estufa 

relativamente ou que seria emitido no caso do uso de hidrocarbonetos (ORTIZ; 

RODRIGUES, 2006). Especificamnete o etanol de cana de açúcar brasileiro 

corresponde a uma potencial diminuição de 86% de emissões de CO2 se 

comparado ao uso do petróleo e as emissões relativas à mudança do uso da terra 

se recupera em 2–8 anos (JAISWAL et al., 2017). 

Esse combustível pode ser produzido a partir de diversas matérias-primas 

desde que contenham amido ou açúcares (MACEDO, 1993). São principalmente 

três categorias que são usadas. Os sacaríneos, no qual o açúcar (sacarose) dá 
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origem ao etanol, como por exemplo, a cana-de-açúcar, sorgo sacarino (colmo), 

beterraba e sucos de frutas em geral. O segundo tipo bastante usado é o dos 

amiláceos, nesses o amido origina o álcool, destacam-se neste grupo o milho, a 

mandioca, sorgo (grãos), batata e babaçu (mesocarpo) (MACEDO, 1993). A terceira 

categoria é a de matérias-primas celulósicas: eucalipto, marmeleiro, serragem, 

bagaço de cana, pericarpo de babaçu, casca de arroz, entre outros (MACEDO, 

1993).  

A cana-de-açúcar é a matéria-prima mais utilizada na América Latina, África 

do Sul, Índia e na Austrália para a produção de etanol (PIACENTE; SILVA; BIAGGI, 

2016). Nos EUA e no Canadá o milho é o produto predominante, na Europa 

matérias-primas celulósicas e restos florestais e na Ásia mandioca, trigo e sorgo são 

usados para a produção de etanol (PIACENTE; SILVA; BIAGGI, 2016). Será 

considerado etanol de primeira geração se produzido segundo o método mais 

tradicional, semelhante ao usado para produção de bebidas etílicas a partir da 

extração direta do caldo dos sacaríneos e dos amiláceos. Será de segunda geração 

se produzido a partir de grupos de produtos celulósicos. 

Trata-se de um método que permite o aproveitamento integral da matéria-
prima processada em duas fases: i) na primeira extraindo o caldo dos 
sacaríneos ou dos amiláceos e processando tradicionalmente para a 
produção de etanol; ii) em uma segunda etapa, a celulose, subproduto da 
primeira fase independente do tipo de matéria-prima utilizada, é processada 
em reatores enzimáticos e extraído o etanol de segunda geração(PIACENTE; 
SILVA; BIAGGI, 2016, p. 7). 

Para analisar qual matéria-prima é preferível, além da disponibilidade do 

produto deve ser levado em conta o balanço energético, pois como qualquer recurso 

energético, a produção do etanol consome energia (OLIVEIRA; SERRA; OLIVEIRA, 

2014). Na América Latina e Caribe esse balanço é muito positivo já que a cana de 

açúcar tem uma alta eficiência de fotossíntese e é uma cultura de fácil disseminação 

nas condições climáticas da região (SOUZA et al., 2018). Mas tem o potencial de ser 

ainda mais eficiente, sustentável e constante se usados métodos mais tecnológicos 

e forem aproveitados materiais que hoje são resíduos (SOUZA et al., 2018). Para 

tanto precisa haver políticas apropriadas para garantir preços competitivos, superar 

os custos de oportunidade e estimular os investimentos (SOUZA et al., 2018). Uma 

das formas de se estimular essas estratégias é através da exigência de padrões de 
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sustentabilidade ou do incentivo à adoção deles, conforme será estudado mais à 

frente. 

4.1. Panorama fático, econômico e regulatório 
 
 

A Revolução Industrial no século XIX levou o homem a descobrir novas e 

mais competentes formas de energia e a partir da segunda metade do século XX o 

etanol de cana-de-açúcar tem se destacado. Afinal, é quase uma energia solar 

liquefeita devido ao seu balanço de energia ser altamente positivo (GOLDEMBERG 

et al., 1978), ou seja, é capaz de produzir muito mais energia do que consome 

durante seu processo de produção, levando em consideração plantio, fertilização, 

transporte e outras etapas. Graças a políticas públicas, começando com o Proálcool, 

houve um enorme investimento privado na produção de etanol a partir de cana-de-

açúcar, o que agora possibilita, junto com o uso de hidroeletricidade que o Brasil 

ostente a sua liderança em renováveis (ANEEL, 2017; EPE; MME, 2018; MAIA; 

VIANA, 2016). Essa liderança vai além das estatísticas em termos de país com 

fontes renováveis em seu conjunto de fontes energéticas e, assim sendo, possibilita 

que o país busque melhores posições nas disputas industriais internacionais de 

forma ecológica. 

Brasil seria sim um líder devido a sua ampla capacidade energética 
renovável, fato que poderia lhe garantir a credibilidade necessária para 
negociar e barganhar propostas, inserindo-as em acordos e protocolos nos 
quais a redução de GEE estaria vinculada à implementação de fontes de 
energias alternativas. (...) a capacidade energética renovável, induz a um 
comportamento sustentável nos fóruns internacionais, ilustrando assim, as 
inúmeras situações em que age com ativismo. Isso lhe configura posição de 
destaque em diversas discussões, ainda que esse destaque nem sempre 
lhe configure posição de liderança. Na questão das energias renováveis 
especificamente, o Brasil é visto como um ator relevante (MAIA; VIANA, 
2016, p. 83) 

 

Em termos de balança comercial também a produção sucroalcooleira se 

destaca. Conforme dados de agosto de 2017 da Secretaria de Relações 

Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, a indústria da cana-de-açúcar é o terceiro principal setor exportador 

do agronegócio brasileiro com participação de 12,6% nas vendas externas 
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brasileiras. Os cinco principais produtos em 2017 foram: complexo soja (30,7%) das 

exportações; carnes (16,6%); complexo sucroalcooleiro (12,6%); produtos florestais 

(11,2%); e cereais, farinhas e preparações (9,6%) (MAPA, 2017, p. 1).  

Nesse período, o agronegócio brasileiro exportou US$ 9,04 bilhões (MAPA, 

2017, p. 1), tendo um crescimento de 18,5% em comparação com o mesmo período 

do ano anterior. Isso fez o setor ser responsável por 46,4% do total das vendas 

externas brasileiras no mês. Por outro prisma, as importações do agronegócio foram 

de US$ 1,19 bilhão, retraindo 3,9% em relação ao ano passado. Assim, o saldo da 

“balança comercial do agronegócio no mês de agosto de 2017 foi de US$ 7,85 

bilhões (+22,8%)”, no ano passado tinha sido -0,3% (MAPA, 2016, p. 1). 

Por outro lado, esse mercado está inserido em um contexto de conflito, 

envolvendo interesses econômicos, justiça social e proteção ambiental. Em nível 

internacional, os conflitos são definidos principalmente na volatilidade dos preços, 

em denúncias recíprocas em fóruns internacionais sobre trabalho, uso de água e 

ameaça para áreas florestais. Em contrapartida é destacável o grande potencial do 

etanol em gerar várias externalidades positivas não só para a economia, mas 

também para o meio ambiente e para a sociedade. 

Os biocombustíveis podem ajudar a criar uma nova economia, limpa e 

renovável, contribuindo para superar os desafios da atual civilização carbonífera, 

que tem os hidrocarbonetos como principal fonte de energia colocando a 

humanidade no limiar de uma tragédia global (IPCC, 2014). Pelo menos até que 

novas tecnologias de transporte, ou produção de energia sejam postas em prática, o 

etanol parece ser uma das principais opções haja vista que cria várias 

externalidades positivas.  

A primeira delas é macroeconômica: cada barril de biocombustível produzido 

no Brasil corresponde a um barril de petróleo que é deixado de ser importado, 

tornando a balança de pagamentos menos deficitária. A segunda refere-se à saúde 

pública. A mistura de etanol à gasolina  pode substituir o uso de aditivos altamente 

tóxicos, tais como chumbo-tetraetila e o MTBE (metil-térciobutil-éster) (MORCELI, 

2006, p. 27), causador de graves problemas pulmonares e ambientais, entre eles a 
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chuva ácida e a contaminação dos aquíferos. A terceira é ambiental. Os 

biocombustíveis são renováveis e poluem muito menos do que os combustíveis 

fósseis. A produção de cana no Brasil tem ocorrido em áreas de urbanização 

consolidada, mais precisamente no estado de São Paulo, não causando pressão ou 

impactos ao bioma da Amazônia ou do Pantanal.  

Estimativas mostram que o etanol da cana-de-açúcar brasileiro tem o 

potencial de gerar o equivalente a 3,63–12,77 Mb d−1 de petróleo em 2045 

(JAISWAL et al., 2017, p. 3), mesmo tendo em vista os impactos das mudanças 

climáticas, as limitações de áreas de conservação e alguns cenários possíveis de 

uso de terra e demanda por produtos agropecuários. Isso pode chegar a 

corresponder à diminuição de 13,7% de petróleo, ou seja, 5,6% de emissões de 

CO2 globalmente, tendo em vista os valores de 2014 (JAISWAL et al., 2017, p. 3). 

Figura  7 - Mapa da produção 

 
Fonte: NIPE- UNICAMP, IBGE e CTC (UNICA, 2017b) 

A quarta é a possibilidade de geração de energia elétrica a partir da queima 

do bagaço, proporcionando, além da energia necessária à produção de etanol e do 

açúcar, um componente extra de energia elétrica que pode vir a ser incorporada à 

rede de distribuição e em grande medida perto dos principais pontos de consumo de 

energia que se localizam no Sudeste. A quinta: geopolítica, o etanol reduz a 
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dependência do petróleo, cujos exportadores estão, na sua maioria, em regiões de 

instabilidade política. Além disso, no Brasil praticamente não há ociosidade na 

capacidade atual das refinarias existentes. Devido a isso, um aumento na demanda 

de qualquer um dos produtos derivados, como óleo diesel, óleo combustível ou 

gasolina, tende a elevar forçosamente os preços dos combustíveis.  

Sexta: há uma vantagem social, porque os biocombustíveis e 

especificamente o etanol no Brasil permitem a criação de empregos, ajudando a 

enfrentar um dos maiores desafios, que é criar oportunidades de emprego. Além 

disso, os Pacto dos Bandeirantes (detalhados mais a diante), conseguiram acordo 

entre usineiros sobre a mão de obra, para erradicação do trabalho infantil e para 

coibir as condições degradantes em que se dava o trabalho rural por intermédio dos 

chamados “boias frias”49. 

Para o Brasil a produção do etanol é ainda mais vantajosa, pois representa 

uma excelente oportunidade de liderar a transição para uma economia de baixo 

carbono. Com mais de 45% de energia proveniente de fontes renováveis, tem um 

dos mais limpos conjunto de fontes energéticas do mundo, usando hidrelétricas para 

gerar eletricidade e etanol como combustível.  

A cana-de-açúcar pode produzir etanol para ser usado diretamente em 

carros, etanol hidratado, ou como um aditivo, etanol anidro, que mitiga as 

externalidades negativas causadas por combustíveis de hidrocarbonetos. Também 

pode ser usado para extrair açúcar, bem como suas folhas e polpa podem ser 

queimadas para gerar bioeletricidade. Dependendo da volatilidade do mercado, a 

produção desloca-se mais para um produto ou para outro, especialmente de 

combustível para açúcar e vice-versa. 

                                            
49 Trabalhador assalariado temporário rural. 
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Tabela 3 - Moagem de cana e produção de açúcar e etanol safra 2016/2017 

 

Por essas externalidades positivas, o mercado de etanol tem sido objeto de 

políticas de incentivo, criando oferta e demanda e garantindo competitividade. No 

entanto, esses incentivos nem sempre são constantes ou coordenados. As políticas 

públicas podem aumentar artificialmente a competitividade das energias renováveis 

e estabilizar a volatilidade dos preços internos e internacionais, reforçando o 

desempenho ambiental do etanol de cana-de-açúcar e as externalidades positivas. 

Para mais, as iniciativas de governança orientadas para a ação, coordenando várias 

partes interessadas, podem promover o diálogo sobre políticas e a colaboração 

entre os principais países, organizações, universidades e o setor privado, visando o 

objetivo comum de acelerar o desenvolvimento e alargar a implantação de 

alternativas sustentáveis de baixo carbono para transporte, produtos químicos, 

plásticos e outros setores. 
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Esta questão ainda é relativamente reticente nos fóruns de comércio 

internacional, sendo objeto de políticas nacionais de incentivo em outros países, 

como os EUA e os europeus, que por vezes prejudicam a concorrência estrangeira 

(QUEIROZ, 2005). A questão ambiental e o mercado energético têm sido deixados 

de fora das negociações de comércio internacional e, quando entram na agenda, 

isso ocorre muitas vezes pelos painéis de solução de controvérsias e nos comitês 

técnicos de discussão de padrões de mercado. 

A agroindústria canavieira ainda assim pode ser citada como um dos 

melhores exemplos de articulação no cenário global (SHIKIDA; AZEVEDO; VIAN, 

2011), graças à conjuntura econômica e técnica que liderou a UNICA (União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar) 50 , com sede no Brasil, na defesa de interesses 

industriais de etanol, junto com atores do mercado internacional como bancos, 

investidores, organizações internacionais, governos e indústria. Dentro desse 

panorama, por melhores que sejam os atores internacionais - empresas, entidades 

privadas, especialistas -, a ausência de regras claras, transparentes e respeitadas, a 

governança e os negócios internacionais ficam prejudicados ou mesmo inviáveis.  

Muitos países adotaram políticas para etanol nos últimos anos a fim de 

forçar a mistura com o combustível de hidrocarbonetos, de modo a reduzir as 

emissões e proteger a saúde.  

                                            
50 União da Indústria de Cana-de-Acúcar (ÚNICA) é uma associação de empresas fundada em 1997 
por meio de fusão de diversas organizações setoriais paulistas e atuante no plantio de cana-de-
açúcar e produção de seus derivados. 
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Figura  8 - Onde no mundo há mandato para mistura de etanol 

 

Fonte: Biofuels Digest (BIOFUELS DIGEST, 2018) 

Para o Brasil e outros produtores de etanol, esses países são mercados de 

exportação potenciais, tornando-se uma questão urgente para a competitividade e o 

livre comércio internacional. Estes buscam o domínio do mercado, em um ambiente 

de negócios desregulamentado, têm o potencial de desviar a discussão no mercado 

internacional, para longe da sustentabilidade e em direção ao protecionismo. Isso 

eventualmente gera espaço para litígios científicos, práticas de greenwashing e 

implementação de medidas antidumping. 

Enfrentar esses desafios e orientar a economia para um âmbito mais verde 

parece ser uma articulação geral de interesses públicos e privados, internacionais e 

nacionais. De modo a combater as mudanças climáticas, criando soluções para o 

transporte com baixo carbono e a bioeconomia, contribuindo para que os países 

possam atingir seus objetivos de contribuição nacionalmente determinados e com 

isso os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, diretamente como o 7º (energia 

sustentável) e o 13º (ação contra as alterações climáticas); e indiretamente como os 

8º ( crescimento econômico e trabalho decente), 9º (indústria, inovação e 
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infraestrutura), 2º (agricultura sustentável e fome zero) e 15º (florestas e 

ecossistemas).  

Os combustíveis de transporte de baixo carbono são uma das alternativas 

mais rápidas para reduzir a intensidade de carbono do setor de transporte 

(MILANEZ et al., 2017), antes que a frota, a infraestrutura e a tecnologia mudem de 

forma mais abrangente. Como já mencionado, esta tese utilizará a indústria do 

etanol como um estudo de caso de governança global para descarbonização, 

articulando Direito Ambiental Internacional e Direito Econômico, para monitorar 

solução sustentável e imediatamente aplicável para reduzir as emissões de carbono 

no setor dos transportes. 

A energia proveniente da cana é um tipo de agroenergia, usa produtos 

derivados da biomassa produzida em atividades agrícolas para gerar eletricidade, 

calor, transporte e depende de três fatores principais: disponibilidade de terra, água, 

nutrientes; planta adequada às condições climáticas; e muita energia solar 

(ARAUJO, 2017). Como a incidência solar é maior nos países entre os trópicos de 

Câncer e de Capricórnio, justamente onde se localizam os menos desenvolvidos do 

planeta - Ásia, África subsahariana e América Latina - incentivar a agroenergia 

demonstra ter o potencial de fomentar o desenvolvimento socioambientalmente 

responsável, deslocando o eixo da balança de poder da geopolítica global ao 

mesmo tempo em que contribui para eliminar a fome no mundo e reduz o 

aquecimento global. 

O Brasil tem assumido uma posição de destaque no setor, o PIB 

sucroenergético foi quase a totalidade da riqueza gerada em um ano por um país 

como o Uruguai (em 2015, US$ 43 bilhões; montante equivalente a cerca de 2% do 

PIB brasileiro da época, conforme calculou a UNICA). Atualmente, a cana-de-açúcar 

é o “terceiro maior cultivo brasileiro em área plantada, atrás apenas da soja e do 

milho” (IBGE, 2017b, p. 8) e em 2016 os canaviais já ocupavam “10,5 milhões de 

hectares, ou seja, 13,5% do total nacional de área plantada” (IBGE, 2017b, p. 8) no 

Brasil. No mais, a indústria de insumos agrícolas faturou com o setor 

sucroenergético em torno de US$ 10 bilhões e além desses valores, há também 

benefícios indiretos. No tocante ao mercado de carbono, dos 68 projetos brasileiros 
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registrados pela UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Change) 51, 24 são do setor sucroenergético, os quais geraram redução estimada de 

473,9 mil toneladas de CO2 e renderam US$ 3,5 milhões (SOUSA; MACEDO, 2010, 

p. 31). 

Tabela 4 - Exportação de etanol pelo Brasil 

 
Fonte: UNICA/2017 (UNICA, 2017c) 

 

                                            
51 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC no original em 
inglês) é um tratado internacional resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), comumente conhecida como “Cúpula da Terra”, efetuada 
no Rio de Janeiro em 1992. 
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Tabela 5 - Importação de etanol pelo Brasil e ranking de países de origem 

 

 

Fonte: UNICA/2017 (UNICA, 2017d) 

 

Em termos de matriz elétrica, a bioeletricidade pode ser uma fonte de 

energia complementar à geração hídrica, haja vista a colheita da cana-de-açúcar 

que coincide com o período de seca (ARAUJO, 2017). A opção hídrica brasileira, 

com grandes reservatórios tende ao esgotamento, não restam muitos locais com as 

condições físicas e geográficas necessárias para a construção desses 
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empreendimentos de magnitude, e devido à alteração dos regimes de chuvas, o 

volume de água nesses grandes reservatórios têm sido insuficientes para atender a 

demanda.  

Assim, há uma necessidade crescente de complementação dessa geração 

com fontes de energia sustentáveis capazes de gerar eletricidade de forma eficiente 

durante o período de estiagem. Atualmente, a suplementação tem sido feita com a 

termeletricidade fóssil que, além de sujar a nossa matriz energética, estimula o 

consumo de petróleo. Contudo, se aplicado apenas o critério de menor preço de 

produção, sem precificar as externalidades negativas, a termelétrica tende a 

continuar a ser sempre a vencedora em qualquer concorrência pública.   

Etanol de segunda geração 

Esse cenário de liberalismo, sem precificar as externalidades negativas, é 

incoerente com as reais possibilidades do Brasil, país que além de ser rico em 

fontes energéticas também possui vasta capacidade para trabalhar com energias 

renováveis, posição invejável em um mundo cada vez mais acometido pelo 

aquecimento global. A utilização do bagaço corresponde a um reaproveitamento do 

resíduo da produção de açúcar e etanol. Uma das formas, ainda sem viabilidade 

econômica em grande escala52, é a produção do etanol celulósico, obtido da palha e 

do bagaço da cana-de-açúcar, conhecido como etanol de segunda geração (E2G). 

O custo estimado de produção com esse tipo de tecnologia está em torno de R$ 

1,50 por litro, enquanto da maneira tradicional é de, aproximadamente, R$ 1,15 

(MILANEZ et al., 2015). Há basicamente duas rotas tecnológicas possíveis para a 

evolução da produção de etanol de segunda geração: fermentação separada de 

açúcares de cinco carbonos (xilose) e cofermentação dos açúcares de cinco e seis 

carbonos (glicose).  

                                            
52 Há apenas duas usinas com este tipo de tecnologia instaladas: uma da Granbio, localizada em São 
Miguel dos Campos, em Alagoas, inaugurada em 2014, e a outra da Raízen, situada em Piracicaba, 
no interior de São Paulo, em operação desde o final de 2014 (ALISSON, 2017).  
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Figura  9 - Rota tecnológica da xilose 

 
Fonte: BNDES (BASTOS, 2007, p. 257) 

 

Figura  10 - Rota tecnológica da cofermentação (glicose) 

 
Fonte: BNDES (BASTOS, 2007, p. 257) 

Novas variedades de cana mais indicadas para a exploração por meio desse 

tipo de tecnologia têm sido estudadas. A melhor opção até o momento é a ‘cana-

energia’ (SOUSA, 2015), variedade obtida a partir do cruzamento das espécies 

Saccharum officinarum, mais usada hoje em dia, com caule largo e rico em açúcares 

e a Saccharum spontaneum, espécie primitiva, mais parecida com uma gramínea, 

cresce mais rápido, é mais rica em fibras, porém tem caule fino e menos rico em 
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açúcares. Esse tipo de planta poderia ser plantado em áreas degradadas53 e com 

baixa aptidão agrícola, aumentando a produtividade por hectare e, como não pode 

ser usada para consumo humano, menos ainda que competiria com a produção de 

alimentos.  

Figura  11 -  Cana energia x cana comum 

 
Fonte: GranBio (GRANBIO, 2015) 

As técnicas para melhoramento de plantas são as tradicionais (cruzamento e 

seleção) e o uso da engenharia genética. No Brasil, há três programas de 

melhoramento genético da cana-de-açúcar, um acadêmico, um privado e um do 

estado: a Rede Interuniversitária de Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro 

(Ridesa) é uma cooperação técnica entre dez universidades federais; o Centro de 

Tecnologia Canavieira (CTC) é uma empresa privada cujos acionistas são da 

indústria sucroalcooleira; e o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), instituto de 

pesquisa da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, ligado à Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Em junho de 2017, foi 

aprovado o uso comercial da primeira cana-de-açúcar geneticamente modificada a 

CTC20 resistente à broca, principal praga que ameaça a produção (FGV, 2017, p. 

47). 

O Plano Conjunto BNDES-Finep de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial 

dos Setores Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS) incentivou a atual capacidade 

instalada de produção de etanol de segunda geração, cerca de 140 milhões de litros 

                                            
53 O Brasil tem uma enorme quantidade de pastagens degradadas mais de 32 milhões de hectares, 
mais do que toda a área agricultável da Europa, áreas que poderiam ser ocupadas com cana-energia 
(GRANBIO, 2015) 
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por ano, por meio de oferta de financiamento a baixo custo e de recursos não 

reembolsáveis. Mas a tecnologia ainda está longe de ter vasta aplicação comercial 

(JAISWAL et al., 2017). Até então, o material disponível que excede o necessário 

para suprir o vapor necessário ao processo de destilação, aquilo que seria destinado 

ao processo de etanol de segunda geração, pode ser utilizado como combustível na 

etapa de cogeração de vapor e eletricidade. 

Bagaço para termeletricidade 

Até que a tecnologia do E2G tenha viabilidade econômica em grande escala, 

a queima do bagaço tem sido uma importante fonte de energia elétrica renovável 

para o atendimento das necessidades das unidades industriais de processamento 

de cana-de-açúcar. Inclusive se pensada a matriz energética como um todo a 

participação dos biocombustíveis é pequena. A demanda doméstica de etanol - 

anidro e hidratado - não supera 5% do consumo total de energia do Brasil e o etanol 

e biodiesel juntos respondem a 7,6% (MME, 2017b). O uso do bagaço da cana para 

energia térmica e elétrica supera isso.  

Figura  12 - Participação de etanol, biodiesel e bagaço de cana no consumo total de energia no Brasil (em 
tonelada equivalente de petróleo) 

 
Fonte: MME (MME, 2017b, p. 38) 

E esse uso tem o potencial de ser otimizado e crescer para que mais do 

excedente de bioeletricidade seja exportado para a rede de distribuição. 

Considerando as outras fontes de energia de biomassa com utilização comercial: 
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agroindustriais, biocombustíveis líquidos, florestais, resíduos animais e resíduos 

sólidos urbanos. Estas ainda representam apenas 8,9% do total da matriz energética 

brasileira, dos quais 76,8% são provenientes do bagaço da cana-de-açúcar (IEA, 

2017, p. 1).  

Figura  13 - Matriz de energia elétrica no Brasil 

 
Fonte: ANEEL (ANEEL, 2017) 

Na safra 2015-2016, a produção de bioenergia com o bagaço da cana foi de 

166,40 milhões de toneladas sendo 55,2% produzido no Estado de São Paulo (IEA, 

2017, p. 2). Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 do Ministério 

de Minas e Energia, o potencial técnico de geração elétrica anual para a rede de 

distribuição utilizando a biomassa da cana-de-açúcar pode chegar a alcançar o 

equivalente a quase duas usinas do porte de Itaipu gerando 165 TWh/ano até 2024 

(EPE; MME, 2017).  

 

4.2. Histórico de intervenção no domínio econômico desde o Proálcool 
 
 

Além da má utilização de fontes energéticas naturais e das renováveis, o 

Brasil se depara com outro quadro, que no passado recente foi fundamentalmente 
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preocupante, a segurança energética. Nesse sentido, a busca constante por 

eficiência energética tem melhorado bastante, o etanol apresentava metade do 

rendimento em relação à gasolina quando o Programa Nacional de Etanol 

(Proálcool), começou em 1975, durante a Ditadura Militar sob o governo do General 

Ernesto Geisel, dois anos após a primeira crise do petróleo. Hoje, essa diferença é 

de cerca de 25% e novas tecnologias como o biobutanol prometem diminuir ainda 

mais, possivelmente atingindo 5%, segundo a Embrapa (EMBRAPA, 2016, p.1). 

Figura  14 - Linha do tempo dos biocombustíveis no Brasil 

 
Fonte: FGV (FGV, 2017, p. 16) 

O Proálcool foi criado, pelo Decreto 76.593/75, para reduzir as importações 

de petróleo - na época, 90% da gasolina consumida era importada - e oferecer um 

mercado alternativo para o açúcar, que inicialmente contemplava o estabelecimento 

de empréstimos com juros baixos - cerca de 20% -, garantias para a construção de 

novas unidades de produção, fixação do preço da gasolina a um nível que 

conferisse vantagem competitiva ao etanol e investimentos da Petrobras para 

distribuição de etanol em todo o país, além de uma campanha massiva de 

propaganda para estimular o uso de etanol. O resultado foi, segundo Bastos, um 

aumento de mais de 500% na produção de etanol entre 1975 e 1979. (BASTOS, 

2007, p. 11). 



 106

A segunda fase do Programa, após o segundo choque do petróleo em 1979, 

visou à produção de veículos movidos a etanol hidratado. Para incentivar a migração 

dos consumidores, foram oferecidos diversos incentivos, como fixar o preço do 

etanol abaixo da gasolina - 65% em 1980 e 59% em 1982 (BASTOS, 2007, p. 11), 

reduzir os impostos sobre a venda de carros movidos a etanol e aumentar os 

impostos sobre carros a gasolina, além de reduzir o IPVA - a tributação sobre a 

propriedade do carro - dos carros movidos a etanol. 

A ascensão do Proálcool foi alcançada de forma mais relevante na década 

de 1980, quando a política de preços tornou o etanol muito mais barato que a 

gasolina, mais do que triplicando a produção de etanol entre 1979 e 1985. 

(BASTOS, 2007) 

 

Em 1984, os carros a etanol responderam por 94,5% da produção das 
montadoras. Desde 1976, a indústria de etanol substituiu mais de 1,44 
bilhão de barris de petróleo e a economia cambial com a substituição de 
petróleo foi de cerca de US $ 120 bilhões entre 1979 e 2004. (BASTOS, 
2007, p. 11) 

 

O Proálcool tinha principalmente duas frentes: uma formada por regras de 

comando e controle e a outra por regulação e incentivos, conforme explicado a 

seguir.  

Comando de controle: o alto preço de um barril de petróleo na época 

estimulou o governo brasileiro a criar regras para o etanol anidro ser adicionado à 

gasolina como forma de reduzir a importação de barris em meio às crises do Oriente 

Médio. Essa regra de comando e controle persiste até hoje e tem várias 

externalidades positivas, especialmente menos poluição e criação de empregos no 

Brasil. 
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Regulação e incentivos: as medidas de incentivo ao financiamento barato do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico54 (BNDES) para a instalação de 

novas usinas de etanol e a modernização da infraestrutura já em operação. Em 

1979, com o segundo choque do petróleo, o preço da gasolina aumentou ainda mais 

e o etanol foi consolidado como combustível alternativo. Um quarto dos carros 

vendidos no país em 1981 foram alimentados por etanol e mais de 292 destilarias 

foram montadas (BASTOS, 2007). 

Após a queda no preço do petróleo no mercado internacional em 1985, os 

produtores de etanol foram encorajados a investir menos em etanol e mais em 

açúcar, logo, o governo Sarney55 não tinha ferramentas hábeis para controlar os 

preços, o que culminou na escassez (BASTOS, 2007). Os proprietários de 

automóveis alimentados com etanol foram forçados a enfrentar filas de quilômetros 

nos postos de gasolina, o que levou à insegurança do consumidor e ao declínio da 

competitividade dos automóveis movidos a etanol. Essa insegurança persistiu até a 

invenção do carro flex, mesmo com milhões de subsídios diretos e indiretos do 

tesouro nacional e com a subsequente criação da Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico (CIDE) incidente na importação e comercialização de derivados 

de petróleo e gás.   

A CIDE foi utilizada para manter a competitividade do preço do etanol, 

elevando artificialmente o preço da gasolina. A tributação foi criada em 2001 para 

financiar programas de infraestruturas de transportes e, na prática, era uma 

tributação sobre o carbono, porque desencorajava a utilização de combustíveis 

fósseis por meio da alteração dos preços relativos. Mais recentemente, pelo 

contrário, a contribuição tem sido utilizada para mitigar o impacto dos reajustes de 

combustíveis sobre os índices de inflação na economia. Antes de ser zerado em 

junho de 2012 tinha sido reduzido de US$ 0,50 por litro de gasolina para US$ 0,091. 

E hoje é de US$ 0,10 (FECOMBUSTÍVEIS, 2017). 

                                            
54  Empresa pública federal fundada em 1952 cujo principal objetivo é financiar a realização de 
investimentos em todos segmentos da economia seja em âmbito social, regional e/ou ambiental. 
55 José Sarney de Araújo Costa (1930 -), advogado, político e escritor brasileiro serviu como 31º 
Presidente do Brasil (1985-1990) após o fim da Ditadura Militar. 
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Figura  15 - Tributação dos combustíveis no Brasil (média de outubro de 2017) 

 
Fonte: Fecombustíveis (FECOMBUSTÍVEIS, 2017) 

De forma a equilibrar essa tributação, de maio de 2013 a janeiro de 2017, 

entrou em vigor um pacote de medidas de curto prazo para incentivar o investimento 

no setor sucroenergético visando o fomento do setor sem gerar inflação. Também 

um aumento de 20% a 25% da quantidade de etanol anidro adicionado à gasolina e 

um crédito de PIS e COFINS para a produção de etanol, no montante de R $ 0,12 

por litro foram medidas de contrapeso da política fiscal. 

As vendas de etanol no centro sul do Brasil em dezembro de 2016 

diminuíram 11% no ano (AGRA, 2017, pág. 187). Dado que a isenção PIS / COFINS 

para o etanol hidratado terminou em 2016, os preços de bombas subiram 

acentuadamente em janeiro. Isso ajudará a mudar ainda mais o consumo para 

misturas de gasolina com álcool. A isenção correspondia a R$ 21,43 por m3 para 

PIS e R $ 98,57 por m3 para COFINS (AGRA, 2017, p. 187). 

Além da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, alguns 

estados do país apresentam também uma alíquota do Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Prestação de Serviço (ICMS) diferenciada entre etanol e gasolina, 

sendo superior para a gasolina em relação ao etanol hidratado, aumentando a 

competitividade do último em relação à primeira (AGRA, 2017, p. 187).  
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Figura  16 - Variação do consumo de etanol proporcional a variação da alíquota do ICMS 

 
Fonte: (COSTA; GUILHOTO, 2011, p. 1) 

Os principais setores a serem impactados por aumento da alíquota do ICMS 

são: eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana; serviços de informação; 

alimentos e bebidas; serviços de alojamento e alimentação; produtos farmacêuticos; 

eletrodomésticos; transporte, armazenagem e correio; perfumaria, higiene e limpeza; 

fabricação de açúcar e; defensivos agrícolas (COSTA; GUILHOTO, 2011, p. 1). 

Porém no caso do etanol, o efeito contracionista provocado pela tributação maior foi 

equacionado com ganhos econômicos e sociais, ao se abordar o mercado de 

trabalho na cadeia produtiva. 

A tributação sobre os combustíveis representa valor significativo no preço 

final ao consumidor, mesmo tendo em questão a situação acima. Atualmente os 

tributos incidentes nas operações com combustíveis automotivos são: a Contribuição 

para o Programa de Integração Social do Trabalhador e de Formação de Patrimônio 

do Servidor Público (PIS/PASEP); a Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS); o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), a Contribuição de Intervenção do Domínio 

Econômico (CIDE) e em alguns casos o Imposto sobre Importação (II) (MME, 

2017b).  

Outras formas de fomentar o uso de biocombustíveis como as ferramentas 

de mercado - como as que estão sendo propostas pelo RenovaBio e serão 
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abordados mais à frente - têm uma grande importância de desonerar o consumidor 

final dos encargos da política energética. 

Mandato de mistura de etanol na gasolina 

Para maximizar a relação do Brasil com questões energéticas, além de 

analisar como o governo lida com as mesmas, é conveniente analisar a questão sob 

o prisma jurídico. O Decreto-Lei nº 737, de 23 de Setembro de 1938 (BRASIL, 

1938), tornou obrigatória a mistura de álcool anidro à gasolina, em porcentagens que 

deveriam ser estipuladas em comum acordo pelo Conselho Nacional do Petróleo 

(CNP) e Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). De 1931 até 1938, o álcool já vinha 

sendo misturado, mas somente à gasolina importada. Em 22 de setembro de 1942, 

o Decreto Decreto-Lei nº 4.722 declara a indústria alcooleira de interesse nacional e 

estabelece preços mínimos ao produto. 

A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (BRASIL, 1997b), conhecida como 

lei do petróleo institui a política energética nacional, cria o Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) a qual, a partir 

de 2005 passa a ser chamada de Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis e é o órgão responsável por definir as características do etanol. 

Várias normas estipularam a mistura obrigatória de álcool anidro na 

gasolina: Decreto N° 2.607, de 28 de maio de 1998, em 24%; Decreto Nº 3.552, de 4 

de agosto de 2000, 20%; Decreto Nº 3.824, de 29 de maio de 2001, 22%; Resolução 

CIMA Nº 35, de 22 de fevereiro de 2006, 20%; Resolução CIMA Nº 37, de 

27/06/2007, 25%; Resolução MAPA  N° 7, de 11 de janeiro de 2010, fez valer o 

percentual de 20% durante fevereiro, março e abril daquele ano, voltando a 25% 

após o período; Portaria MAPA Nº 678, de 31de agosto de 2011, o percentual voltou 

a 20%. 
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Figura  17 - Histórico das metas de adição do etanol anidro à gasolina 

 
Fonte: MME (MME, 2017b, p. 35) 

Em setembro de 2014, foi sancionada a Lei 13.033 (BRASIL, 2014), que 

estabelece que o Poder Executivo pode elevar até 27,5% o percentual obrigatório de 

adição de etanol anidro à gasolina, desde que constatada sua viabilidade técnica. Se 

atualmente a participação de biocombustíveis na matriz brasileira de combustíveis é 

da ordem de 26%, isso é em grande medida em virtude do mandato obrigatório de 

mistura. No caso da gasolina, apesar da mistura de etanol anidro estar autorizada a 

ser praticada entre os percentuais de 18% a 27,5% de volume, desde 16 de março 

de 2015 é praticada a mistura de 27% (MME, 2017b, p. 35).  

Para garantir o abastecimento nacional de combustíveis, a ANP exige 

estoques mínimos de etanol anidro e a comprovação constante de capacidade de 

atendimento do mandato de mistura. Esses critérios para formação do estoque estão 

previstos na Resolução 67/2011 (ANP, 2011).  

Para distribuidores, o etanol anidro pode ser adquirido mediante duas 

modalidades: regime de contrato de fornecimento, por meio do qual o distribuidor 

contrata com o fornecedor de etanol anidro, 90% do volume comercializado no ano 

anterior, entre 1o. de maio a 30 de abril; ou regime de compra direta; aquisição para 

suprir a formação de estoque em cada mês, em volume suficiente para a 

comercialização de gasolina C (gasolina adicionada de etanol anidro), no mês 

subsequente.  
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Para produtores, o regime de comprovação é diferente. A cooperativa de 

produtores ou a empresa comercializadora de etanol deverá possuir, em 31 de 

janeiro e em 31 de março, estoques próprios com volumes mínimos de 25% e 8%, 

respectivamente, da sua comercialização de etanol anidro combustível com o 

distribuidor no ano civil anterior. E se tiverem firmado contrato com o distribuidor de, 

no mínimo, 90% do volume de etanol anidro combustível comercializado no ano 

anterior, fica dispensado da comprovação de estoque do volume mínimo de 25% em 

31 de janeiro - só comprova os 8% em 31 de março -. 

A Resolução do CNPE no. 11, de 11/04/2017 estendeu essas limitações de 

contratação também para os importadores de biocombustíveis, os quais devem 

seguir portanto as mesmas obrigações de manutenção de estoques mínimos e de 

comprovação de capacidade para atendimento ao mercado, como se fossem 

produtores instalados no Brazil. 

Mas essa obrigatoriedade de mistura do etanol nos combustíveis fósseis só 

faz sentido se as externalidades positivas superarem as negativas. Principalmente 

com relação mudança indireta do uso da terra, possibilidade de destruição de 

florestas, perda de empregos ou exploração da mão de obra. Dessa forma os 

impactos negativos econômicos, sociais e ambientais dos biocombustíveis precisam 

ser sistematicamente mensurados para poderem ser minimizados ou descartados.  

4.3. Algumas externalidades que demandam mensuração e governança 
 

Para harmonizar os impactos socioambientais gerados pelos 

biocombustíveis com os potenciais benefícios que a sucroenergia pode oferecer 

demanda métricas para mensurar esses impactos e comparar produtores e os 

diversos biocombustíveis principalmente sob o impacto que têm no cultivo de 

alimentos, emissões de gases de efeito estufa, na manutenção de florestas, da 

fertilidade do solo, da qualidade do ar e da água e da biodiversidade . 

No passado recente, a agroindústria de açúcar e etanol era muito intensiva 

no uso de bens ambientais. Todavia, essa tendência tem sido revertida, mas isso 
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demanda constante governança para direcionar os produtores na direção de maior 

eficiência e menor impacto socioambiental. Além do uso intensivo dos recursos 

ambientais na cadeia produtiva, o processamento da cana-de-açúcar tem etapas 

que geram resíduos que podem ter consequências nocivas para o meio ambiente, 

principalmente associadas ao solo e à água (REBELATO; MADALENO; 

RODRIGUES, 2016, p. 579). No entanto, com uma gestão adequada, esses riscos 

podem ser atenuados e, para isso, o processo de tomada de decisão precisa se 

concentrar na gestão ambiental. E nesse aspecto os padrões de sustentabilidade 

têm o potencial de assumir um papel crucial.  

Para a escolha da matéria prima para a produção do bioetanol é 

considerada: alta produtividade agrícola, curtos ciclos produtivos, baixo consumo 

energético, baixo custo de produção, baixos níveis de contaminantes e baixa 

demanda por nutrientes (SOUZA et al., 2014). Além disso importa ter um balanço de 

carbono favorável quando mensurado por avaliações de ciclo de vida, considerando 

toda a cadeia de produção e o uso dos biocombustíveis (PIACENTE, 2005; 

PIACENTE; SILVA; BIAGGI, 2016). Para tanto precisam ser sevadas em conta as 

três principais externalidades da indústria sucroenergética relativas a uso da terra, 

segurança alimentar e recursos hídricos. Porém, muita desinformação circunda a 

temática como a tendência do público em geral imaginar que a cana está sendo 

plantada na Amazônia, usando água subterrâneas em abundância para irrigação em 

terras onde seriam plantados alimentos para a população local. 

O impacto positivo de ser combustível de transporte de baixo carbono sendo 

uma das alternativas mais rápidas para reduzir a intensidade de carbono do setor de 

transporte tem que ser analisado com os impactos negativos das externalidades que 

sua produção pode acarretar. Colocando o etanol como uma solução imediata e 

possivelmente temporária antes da frota, infraestrutura e mudança tecnológica 

criando alternativas melhores e viáveis.  

Consequentemente a bioenergia precisa ser submetida constantemente a 

padrões de sustentabilidade e só deve ser incentivada quando não competir com a 

produção de alimentos, não gerar desmatamento, tiver um uso adequado de terra e 

água e quando representar economias significativas de emissões atendendo a um 
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conjunto abrangente e vinculativo de critérios de sustentabilidade socioambiental. 

Em última análise, apenas uma quantidade limitada de biocombustíveis pode 

realmente contribuir para aumentar a sustentabilidade do setor de transportes. 

 

A quantidade de biomassa sólida disponível para a geração de energia que 
pode ser fornecida de forma sustentável é igualmente limitada. Acabar com 
os custosos subsídios e mandatos que impulsionaram o rápido crescimento 
de um setor insustentável de bioenergia criará oportunidades para outras 
atividades bio-baseadas mais sustentáveis que a União Europeia está 
tentando promover através de sua Estratégia Circular e Estratégias de 
Bioeconomia. (OXFAM; HERMAN; MAYRHOFER, 2016, p. 30) 

 

Dessa forma, apenas alguns biocombustíveis devem ser incentivados, 

apenas os que atendem os padrões necessários de sustentabilidade, assim além 

dos instrumentos jurídicos de comando e controle e de precificação, padrões 

voluntários de sustentabilidade aplicados pela indústria têm papel relevante em 

separar os que realmente trazem benefícios socioambientais dos demais.  

O setor de açúcar e etanol têm participação intensiva nesse contexto, 

principalmente por meio do setor privado nos processos de governança. O acesso 

do setor de açúcar e etanol ao mercado internacional em um número crescente de 

países tem sido condicionado ao cumprimento de padrões e certificações 

particulares, que também medem o uso adequado dos recursos ambientais nos 

processos de produção e nos serviços agregados.  

Uso do solo  

A noção frequentemente defendida por alguns atores do discurso 

internacional, principalmente por algumas ONGs em eventos internacionais é que a 

cana-de-açúcar está deslocando a produção de gado e soja para a Amazônia. Esse 

argumento não é tão direto e facilmente identificado. E pode ser comprovado como 

impreciso, uma vez que o problema mais significativo de uso do solo brasileiro é o 

comércio ilegal de madeira e títulos de terras falsos (ZUURBIER; VOOREN, 2008, p. 

64). 
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Nesse sentido Peter Zuurbier conclui que a produção de etanol no Brasil não 

está causando o desmatamento na região amazônica e que o problema mais 

concreto sobre floresta no Brasil decorre do desmatamento ilegal desenfreado, da 

falta de direitos de propriedade, “já que cerca de 50% da Amazônia disputa títulos e 

isso é um convite para as empresas madeireiras” (ZUURBIER; VOOREN, 2008, p. 

64) e da baixa efetividade do poder de polícia local.  

Indiretamente, contudo, aqueles que defendem um vínculo entre qualquer 

produção agrícola no Brasil e o desmatamento da Amazônia encontram fundamento. 

Normalmente, a floresta é devastada pela indústria madeireira ilegal. Em seguida, o 

terreno passa a ser usado pelos pecuaristas para extensivamente criar seu gado. No 

ecossistema amazônico essa prática é ainda mais danosa ao meio ambiente, pois 

depois de menos de cinco anos sem os nutrientes da ciclagem permanente da 

floresta, o solo fino próprio desse ecossistema se torna estéril (ZUURBIER; 

VOOREN, 2008, p. 64). Os produtores de soja, reconhecendo a oportunidade de 

fertilizar a área, podem passar a utilizar o terreno para a produção de soja, 

substituindo a pecuária extensiva. Em tese isso poderia ser feito também por 

produtores de açúcar, mas não tem sido o caso, conforme se verifica do mapa da 

produção de açúcar no Brasil. 
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Figura  18 - Plantas produtoras de etanol e açúcar no Brasil e infraestrutura logística 

Fonte: EPE (EPE; MME, 2017, p. 201) 

 

No entanto, pela produção de cana-de-açúcar ser agrícola, compete 

intrinsecamente com a produção de outras culturas, principalmente por terra e água, 

assim, ao invés de um terreno estar produzindo alimentos, está produzindo cana, e, 

no caso de quase todos os outros biocombustíveis, a produção de grãos voltada 

para a exploração energética deixa de ser destinada ao consumo humano ou dos 

animais. Dentro de um contexto global de fome em níveis altíssimos, 800 milhões de 

pessoas desnutridas (UN, 2015b), causa um desafio complexo: equilibrar o Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável 7º (energia sustentável) e ODS 13º (ação contra a 

mudança climática), com o ODS 2º (agricultura sustentável e zero fome) e o ODS 

15º (florestas e ecossistemas).  

Assim, apesar da cana não ter sido ainda significativamente plantada na 

Amazônia e a área utilizada para a agricultura no Brasil manter-se constante, o 

desmatamento ilegal segue ocorrendo com aumentos recentes que podem ser 



 117

vinculados indiretamente à expansão agropecuária, principalmente no bioma 

Cerrado e nas bordas do bioma Amazônia que continuam sendo as áreas de 

fronteira agrícola - mais dinâmicas com relação à alteração de uso de terra - (IBGE, 

2016). 

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 626/2011, do senador Flexa Ribeiro 

(PSDB-PA), autoriza o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia, que está proibido há 

oito anos. Permitir isso, ainda que em áreas degradadas, acrescenta mais um motor 

ao desmatamento e coloca em risco a imagem internacional dos biocombustíveis do 

Brasil. O zoneamento da cana foi feito exatamente como resposta a ameaças de 

imposição de barreiras comerciais não tarifárias às exportações de álcool do Brasil. 

Estabeleceu que Cerrado e Amazônia não seriam áreas aptas ao cultivo da cana 

(PEREIRA et al., 2009).  

O objetivo geral do ZAE Cana para a produção de etanol e açúcar é o de 
fornecer subsídios técnicos para formulação de políticas públicas visando o 
ordenamento da expansão e a produção sustentável de cana-de-açúcar no 
território brasileiro.Objetivos Específicos: Oferecer alternativas econômicas 
sustentáveis aos produtores rurais; Disponibilizar uma base de dados 
espaciais para o planejamento do cultivo sustentável das terras com cana-
de-açúcar em harmonia com a biodiversidade e a legislação vigente; 
Fornecer subsídios para o planejamento de futuros pólos de desenvolvi- 
mento no espaço rural; Alinhar o estudo com as políticas governamentais 
sobre energia; Indicar e espacializar áreas aptas à expansão do cultivo de 
cana-de- açúcar em regime de sequeiro (sem irrigação plena); Fornecer as 
bases técnicas para a implementação e controle das políticas públicas 
associadas. Diretrizes Gerais do Estudo: O estudo seguiu as diretrizes que 
permitirão a expansão da produção: Indicação de áreas com potencial 
agrícola para o cultivo da cana-de- açúcar sem restrições ambientais; 
Exclusão de áreas com vegetação original e indicação de áreas atualmen- 
te sob uso antrópico; Exclusão de áreas para cultivo nos biomas Amazônia, 
Pantanal e na Bacia do Alto Paraguai; Diminuição da competição direta com 
áreas de produção de alimentos; Diminuição da competição com áreas de 
produção de alimentos; Indicação de áreas com potencial agrícola (solo e 
clima) para o cultivo da cana-de-açúcar em terras com declividade inferior a 
12%, propiciando produ- ção ambientalmente adequada com colheita 
mecânica; Unidades industriais já instaladas, a produção de cana para seu 
suprimen- to e a expansão programada não são objeto deste zoneamento 
(PEREIRA et al., 2009). 
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Figura  19 - Zoneamento agroecológico da cana 

 

Fonte: Embrapa Solos (PEREIRA et al., 2009) 
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Figura  20 - Uso de terra no Brasil 

 
Fonte: IBGE (IBGE, 2016) 

 

A maioria dos biocombustíveis de primeira geração é produzida a partir de 

culturas alimentares - trigo, milho e beterraba açucareira -, esse não é o caso da 

cana-de-açúcar que não pode ser considerada como alimento. A partir de 2011, 

começaram a implementar, no Brasil, usinas utilizando o milho como matéria-prima 

para a produção de etanol, no período da entressafra da cana, entre dezembro e 

março e que pode durar de 90 a 120 dias por ano (FGV, 2017, p. 34). A alternativa 

tem se tornado particularmente rentável na região Centro-Oeste, haja vista o 

aumento da produção de milho e os atuais preços baixos do mercado. 

Além disso, indiretamente, qualquer uso de terras para aumentar o plantio 

de cana-de-açúcar impede a utilização do mesmo espaço agrícola para a produção 

de outros produtos, potencialmente alimentos. Em virtude dessa interdependência 
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intrínseca do mercado agrícola, a expansão da produção de biocombustíveis pode 

gerar aumento dos preços dos alimentos. Esse foi o caso particularmente do milho 

em áreas cobertas pela soja nos EUA, que contribuiu para aumentos de preços dos 

alimentos derivados do milho, principalmente impactando a população latina, mas 

mesmo nesse caso não foi o fator dominante da inflação (ZUURBIER; VOOREN, 

2008, p. 64). Porém isso deixa evidente que a escolha por rotas tecnológicas têm 

que estar orientadas para aumento de produção com maior produtividade e 

sustentabilidade ambiental. Nos EUA há uma significativa participação do governo 

federal nesse sentido: 

Atualmente os EUA é maior produtor mundial de bioetanol produzido a partir 
do processamento do milho. Na safra de 2013/14 foram produzidos o 
equivalente a 51,4 milhões de metros cúbicos, mais que o dobro da produção 
brasileira que foi de 23,7 milhões, produzidos a partir do processamento da 
cana-de-açúcar. Na safra de 2013/14 foi produzido nos EUA o equivalente a 
361 milhões de toneladas de milho, desse montante, 131,4 milhões de 
toneladas foram empregados na fabricação de biocombustível, o equivalente 
a mais de 36% de todo o milho (USDA, 2015).  O salto na produção desse 
biocombustível nos EUA é resultado de um conjunto de fatores que inclui 
desde os tradicionais subsídios oferecidos pelo governo federal dos EUA até 
os avanços tecnológicos ocorridos na atividade. (...) e a forte participação do 
governo federal na definição de diretrizes e metas relacionadas à produção e 
consumo de biocombustíveis nos EUA, em especial do bioetanol de primeira 
geração proveniente de milho. (PIACENTE; SILVA; BIAGGI, 2016)   

Todavia, mesmo que sejam mitigados internamente os impactos na 

produção de alimentos, pode haver um "efeito de dominó" especulativo 

principalmente de outros países expandirem a produção de grãos para abastecer o 

mercado antes atendido pela produção de grãos que foi direcionada à produção de 

biocombustíveis, possivelmente chegando a impactar biomas sensíveis como o do 

Cerrado e da Amazônia, aumentando o desmatamento e a produção agrícola na 

região. Um exemplo dessa interdependência complexa é o Mato Grosso do Sul, 

entre a divisa com o Paraná e a região de Dourados, terrenos propícios à agricultura 

que estavam anteriormente subutilizados como pastagens extensivas, têm sido 

ocupados por cultivos de soja, milho e cana-de-açúcar (IBGE, 2016, p. 13) 

empurrando possivelmente as antigas pastagens para áreas mais internas e de uso 

não consolidado.  

Também a borda da Amazônia do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, 

Maranhão e leste do Pará enfrenta a expansão das pastagens com manejo ao longo 
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dos eixos rodoviários, sobretudo os recentemente asfaltados, no padrão de 

ocupação conhecido como ‘espinha de peixe’ (IBGE, 2016, p. 13). Ao norte do Mato 

Grosso, entre os biomas Amazônia e Cerrado, prossegue o avanço da fronteira 

agrícola em direção aos ambientes florestais amazônicos com plantio de grãos - soja 

e milho - e, em menor proporção, avanço da pecuária bovina (IBGE, 2016, p. 13). 

Uma parcela significativa das terras no Brasil ainda não têm donos, estão 

sem propriedade juridicamente designada. Nesses vastos territórios, principalmente 

na Amazônia, ao mesmo tempo que, a  propriedade privada não é definida, os 

direitos de uso dessa terra não são claros e é falha ou inexistente a presença de 

órgãos públicos para conservação e fiscalização institucionalizada. 

Consequentemente essas áreas são frequentemente sujeitas a conflitos sobre a 

posse da terra e a altas taxas de desmatamento ilegal devido à falta de presença do 

Estado. Com a Lei 13.465 / 2017, que facilita a regularização de imóveis de grandes 

propriedades sem título (BRASIL, 2017) apesar de ter recebido fortemente 

posicionamento contra da sociedade civil, busca promover a regularização de terras 

públicas e com isso coibir o desmatamento na região. A ausência de padrões e de 

uma base de dados integrada sobre a posse da terra no Brasil representa um 

desafio pragmático ao sucesso de medidas socioambientais. Os conjuntos de dados 

existentes estão espalhados entre diferentes instituições e são muitas vezes 

inconsistentes. 

Para tentar mapear essas assimetrias, pesquisadores elaboraram um 

agregado de dados sobre a titularidade da terra brasileira integrando conjuntos de 

dados georreferenciados de diversos órgãos, contendo limites de reservas 

indígenas, unidades de conservação, terras militares, assentamentos rurais e 

propriedades privadas, para categorizar ao final as terras como pública, privada ou 

não designada. As não designadas correspondem a 8,7% a serem conservadas pelo 

poder público e 2,6% pela iniciativa privada (FREITAS et al., 2017, p. 6).  

Quanto às áreas protegidas, cerca de metade do território brasileiro (418 

Mha no total), principalmente na região amazônica (285 Mha) (FREITAS et al., 2017, 

p. 6), a maioria está em terras pública no Brasil, distribuída por reservas indígenas e 
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unidades de conservação (proteção integral + uso sustentável). Cerca de um por 

cento é encontrado em terras militares (FREITAS et al., 2017, p. 6). 

No tocante às terras privadas, é esperado um maior cumprimento do Código 

Florestal entre os agricultores, após a consolidação de posse e a implementação 

completa do registro do CAR56, acompanhado de um melhor monitoramento por 

satélite do desmatamento em todos os biomas brasileiros e a consequente maior 

efetividade do controle público e aplicação de sanções para o mal uso. Porém a 

plena conformidade vai além dos dispositivos de comando e controle e pode 

depender de novos incentivos econômicos condicionados à comprovação de 

conformidade socieoambiental e de barreiras de mercado aos produtos não 

certificados. Também algumas ferramentas jurídicas para proteção da vegetação 

nativa em terras privadas, como a Reserva Legal e as Áreas de Proteção 

Permanente 57  e de financiamento como o sistema de Pagamento por Serviços 

Ambientais58 se melhores regulamentados e implementados podem alcançar maior 

escala (FREITAS et al., 2017, p. 7).  

Na figura seguinte é possível visualizar os diversos tipos de titularidade de 

terra e assim estimar a escala de impacto que têm medidas de controle e de 

regulação, dependendo de cada tipo de terra, sendo que PC significa propriedade 

pública; IL, indígena; CUPI, Unidades de Conservação com proteção total; CUSU, 

Unidades de Conservação com uso sustentável autorizado; MA, militar; UL to PC, 

sem dono cuja responsabilidade de conservação está com o poder público; LR, 

Reserva Legal; PPA, Áreas de Proteção Permanente; AF, sob proteção da 

legislação relativa a Mata Atlântica; UL to PR, sem dono com uso autorizado para a 

iniciativa privada; PRnoOB, sem dono sem responsabilidade específica de 

conservação atribuída para a iniciativa privada; Small, pequena propriedade rural, ou 
                                            
56 CAR significa Cadastro Ambiental Rural sua inscrição é obrigatória para todos os imóveis rurais no 
Brasil, sendo o primeiro passo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental, conforme 
previsto no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). A data limite para inscrição foi prorrogada para 31 
de maio de 2018, conforme Decreto nº 9.257/2017 que prorroga o prazo para inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e para requerer o PRA. A regularização ambiental pode depender de: 
recomposição de remanescentes de vegetação em Áreas de Proteção Permanente, áreas de Uso 
Restrito e Reserva Legal, e compensação de Reserva Legal. 
57 Previstas no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) 
58 Também previstos pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012), é objeto de Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 276/2013, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais para 
regulamentar o pagamento, disciplinando a classificação, o inventário, o cadastramento, a avaliação e 
a valoração de bens e serviços ambientais e seus provedores. 
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seja, menor que quatro módulos fiscais59; Medium, média propriedade, de 4 a 15; e 

Large, grande propriedade, acima de 15 (FREITAS et al., 2017, p. 7).  

Figura  21 - Categorias de posse de terra no Brasil 

Fonte: (FREITAS et al., 2017, p. 7) 

                                            
59 Módulos fiscais são unidades de medida da propriedade rural, cuja unidade de medida é hectares, 
seu valor expressa a área mínima necessária para que uma unidade produtiva seja economicamente 
viável, por isso varia de acordo com cada município de 5 a 110 hectares, conforme determina o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) levando-se em conta: “(a) o tipo de 
exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, 
pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; (c) outras explorações 
existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou 
da área utilizada;  (d) o conceito de propriedade familiar"(EMBRAPA, 2017).  
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Diante desse enorme desafio de disputa de títulos, falta de regulamentação 

e poder de polícia deficitário, mesmo que a produção de etanol no Brasil não esteja 

causando o desmatamento na região amazônica a mensuração da sustentabilidade 

da produção dos biocombustíveis assume papel importante. Atualmente a questão 

está recebendo menos atenção do que costumava, porque outras características 

sistêmicas se tornaram mais proeminentes na análise sobre o corte de emissões e 

de formação de preços no mercado energético. Basicamente, novos requisitos 

energéticos e níveis de qualidade implementados por regulação pública, cumulados 

com baixos preços de gás e óleo de xisto além do aumento dos preços do óleo bruto 

vegetal, estão aumentando o custo relativo e assim prejudicando significativamente 

a competitividade do mercado de renováveis diminuindo com isso a pressão por 

mais controle e padronização para mensurar e comparar os impactos da 

sucroenergia sobre as alterações no uso da terra.  

Segurança alimentar 

Na mesma medida as quantificações sobre os impactos relativos à produção 

de alimentos também é de alta relevância. Com o avanço tecnológico nos meios de 

produção, o problema deixou de ser de produção insuficiente e passou a se 

concentrar na má distribuição, na sonegação alimentar e no desperdício. Além disto, 

outro problema é o fato de que a cadeia alimentar humana está nas mãos de 

grandes corporações que dominam o destino dos recursos gerados (DENNY et al., 

2017). Certamente as metas de mistura de etanol nos combustíveis de transporte 

não devem ser ferramentas de promoção da insegurança alimentar, nem podem ser 

as únicas medidas para se atingir os objetivos de zerar as emissões ou de diminui-

las significativamente.  

Os impactos negativos econômicos, sociais e ambientais dos 
biocombustíveis são sistematicamente minimizados ou descartados. 
Apontando para a tendência descendente dos preços globais dos alimentos 
em 2014-2015 e a possibilidade teórica de "mandatos flexíveis", os 
representantes da indústria de biocombustíveis argumentam que as 
preocupações com segurança alimentar têm sido atenuadas. Os preços dos 
alimentos são determinados por muitos fatores e os recentes 
desenvolvimentos não deixam os biocombustíveis serem eliminados. Os 
preços estão em alta novamente desde o início de 2016 e são uma questão 
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séria em alguns países em desenvolvimento, principalmente por causa de 
fatores locais. Se os preços nos mercados globais continuarem a aumentar, 
os mandatos de biocombustíveis poderão mais uma vez se transformar em 
multiplicadores de choque. (OXFAM, 2016, 26) 

Apesar da obrigatoriedade da mistura ser aplicada em um número crescente 

de países, e a falta de álcool continuar a ser um desafio maior para o sucesso deste 

modelo e o conflito entre energia e segurança alimentar pode ser considerado o 

segundo maior desafio para os biocombustíveis (AGARWAL et al., 2017, p. 6). 

Portanto, a produção de biocombustíveis a partir de resíduos agrícolas - por 

exemplo, bagaço de cana e palha de arroz - usando processo termoquímico pode 

ser uma opção com bem menos externalidades negativas promovendo a reciclagem 

de resíduos. O bioetanol de segunda geração pode ser produzido por degradação 

da biomassa celulósica em vários passos, incluindo hidrólise e fermentação para 

produzir bioetanol. Atualmente, os pesquisadores estão se concentrando em 

biocombustíveis de terceira geração, que podem ser produzidos usando 

biocontatores60 para etanol e transesterificação61 para biodiesel (AGARWAL et al., 

2017, p. 6)..  

A pesquisa sobre a produção de biocombustíveis de transporte líquido com 

o uso de micro-algas também está ganhando importância em todo o mundo. Esses 

microorganismos usam energia solar para combinar dióxido de carbono com água e 

criar biomassa de forma mais eficiente e rápida do que as plantas terrestres. Esses 

biocombustíveis de microalgas têm atraído pesquisadores principalmente devido à 

sua natureza “neutra” em emissão de carbono, porque o carbono gerado na 

combustão do combustível é quase neutralizado pelo consumo de CO2 durante o 

crescimento de microalgas (AGARWAL et al., 2017, p. 6).. 

A intervenção no domínio econômico para incentivar o uso de 

biocombustíveis certamente deve ser condicionada à superação das externalidades 

negativas pelas positivas e jamais de modo a promover a diminuição de oferta de 

alimentos. A tendência regulatória portanto tem sido exigir comprovações de 

                                            
60 Uso de bactérias para biodigestão da matéria orgânica. 
61 Uso da reação dos triglicerídeos presentes nos óleos vegetais ou gorduras animais com álcool em 
presença de catalisador básico ou ácido. Os óleos vegetais usados podem ser de soja, milho, 
amendoim, algodão, mamona, dendê, palma, babaçu sendo possível, inclusive o reaproveitamento o 
óleo utilizado em frituras. 
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sustentabilidade socioambiental e de priorizar biocombustíveis mais avançados, com 

menos externalidades, sem impacto nas florestas e não produzidos a partir de 

culturas alimentares. 

A bioenergia só deve ser incentivada se não competir com a produção de 
alimentos, respeitando um conjunto abrangente e vinculativo de critérios de 
sustentabilidade ambiental e social. Ao promover biocombustíveis 
"avançados", a UE não deve repetir os erros do passado. Em última análise, 
apenas uma quantidade limitada de biocombustíveis - produzidos a partir de 
lixo ou e resíduos sem usos concorrentes - é susceptível de contribuir para 
maior sustentabilidade ao setor de transporte. (OXFAM, 2016, p. 5) 

 

O incentivo a biocombustíveis avançados também visa romper com práticas 

anticoncorrenciais que possam no futuro ser objeto de painéis na OMC. O setor de 

alimentos tem sido historicamente o principal consumidor de óleo de palma, com 

alguns outros usos, como alimentação animal, cuidados pessoais e produtos 

químicos, porém, atualmente, quase 20% do consumo de óleo de palma são para 

bioenergia (OXFAM, 2016, p. 11). 

 

Em 2014, o setor da energia era responsável por 60% das importações de 
óleo de palma da UE, com 45% do óleo de palma importado para os 
tanques de combustível europeus e 15% para a produção de eletricidade e 
calor. (...) Além do óleo de palma bruto para a produção de biodiesel, a UE 
também importa biodiesel à base de palma. Em 2012, a UE importou 
milhões de toneladas de biodiesel de palma da Indonésia. (...) a Comissão 
Europeia instituiu medidas antidumping sobre as importações da UE de 
importações de biodiesel indonésio (com base em palmeiras) e argentinas 
(em soja) em maio de 2013. Consequentemente, as importações destes 
dois países diminuíram consideravelmente em 2013 e quase cessaram em 
2014, mas são susceptíveis de retomar se a UE perder os painéis 
pendentes apresentadas à Organização Mundial do Comércio contra estas 
obrigações. (OXFAM, 2016, p. 11) 

 

O uso de medidas antidumping para exigir cumprimento de padrões 

socioambientais têm sido impactante principalmente com relação ao biodiesel, mas 

nada impede que isso venha a ser aplicado em outros mercados de 

biocombustíveis. O etanol de milho americano já enfrenta na China um aumento da 
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alíquota de importação de 5% para 30% e na Europa a aplicação de medidas 

antidumping.  

Isso inclusive desviou o fluxo do excedente desse produto para o Brasil que 

passou a cogitar o aumento para 17% do imposto de importação do biocombustível, 

que está zerado até 2019 (CAMEX, 2017). Concorrencialmente esse aumento seria 

possível haja vista que seria inferior à tarifa consolidada na Organização Mundial do 

Comércio, que é de 35% e também abaixo da Tarifa Externa Comum do Mercosul 

para o etanol que é de 20%, está atualmente com alíquota zero na lista de 

exceções, mas poderia ser de até 20%. Além da ameaça às florestas e à segurança 

alimentar outras externalidades precisam também ser também objeto de controle. 

Entre elas o uso da água. 

Recursos hídricos 

O grande consumo de água da indústria sucroalcooleira decorria do alto 

nível de captação necessário ao processo industrial. O uso da irrigação nunca foi 

expressivo, uma vez que a produção brasileira de cana-de-açúcar, principalmente na 

região canavieira do Centro-Sul, utiliza essa técnica agrícola apenas em situações 

de emergência ou em regiões muito específicas. 

A Constituição brasileira divide o domínio da água entre a União e os 

Estados e confere à União o poder de estabelecer princípios e diretrizes gerais 

sobre a água 62 . A Constituição garante também aos estados autonomia e 

capacidade de auto-organização. Assim, a prerrogativa da União de estabelecer 

princípios e orientações gerais não pode entrar em conflito com o poder e o dever 

dos Estados de gerir os seus bens através do estabelecimento de normas para esse 

                                            
62 Art. 20 da Constituição Federal de 1988: “São bens da União: (…) III - os lagos, rios e quaisquer 
correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites 
com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 
marginais e as praias fluviais”. Art. 23 da Constituição Federal de 1988: “É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…) VI - proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas;VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; VIII - 
fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; IX - promover programas 
de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; X - 
combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos; XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa 
e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios” 
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fim. Devido à importância da água para todos os segmentos, incluindo saúde 

pública, agricultura e indústria, o conflito de interesses é um fator a ser considerado 

na sua gestão. À vista disto, é essencial articular uma gestão compartilhada, com a 

participação de entidades federativas e da sociedade civil, entidades civis e usuários 

de água. Assim as decisões devem ser tomadas de acordo com o estabelecido nas 

leis, regulamentos, normas e planos de recursos hídricos, contando com a 

participação ativa de técnicos, que devem subsidiar as disposições legais.  

No Brasil, a descentralização na gestão dos recursos hídricos é efetuada por 

meio de: Comitês de bacias hidrográficas, com participação dos entes federativos e 

da sociedade civil; Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos; Planos de Bacias Hidrográficas, que estão diretamente 

direcionados às respectivas regiões e são aprovados pelos membros dos CBH; 

Planos Estaduais de Recursos Hídricos, que é um instrumento da Política Estadual e 

têm como base os planos de bacias hidrográficas e devem fornecer as diretrizes 

para atenuar as situações de escassez hídrica, recuperar e preservar a qualidade 

dos recursos hídricos, promover e incentivar a utilização racional das águas, 

apontando para um conjunto de metas priorizadas pelo respectivo ente federativo.  

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, criadora da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, originou também o Sistema Nacional de Gestão de Recursos 

Hídricos e regulamentou o item XIX do art. 21 da Constituição Brasileira: "instituir um 

sistema nacional de gestão de recursos hídricos e definir critérios para a concessão 

de direitos de uso" (BRASIL, 1997a). Disponibilizando um sistema de gestão de 

recursos hídricos para planejamento e controle administrativo por vários órgãos e 

entidades da administração pública responsáveis pelo poder de polícia em relação 

ao uso da água. 

Além do poder de polícia, a Política Nacional de Recursos Hídricos prevê 

formas de utilizar o direito de intervir no domínio econômico, estabelecendo metas 

físicas de quantidade e qualidade a serem alcançadas, encorajando a alocação de 

recursos pelos agentes sociais para aderir às práticas ambientalmente desejáveis e, 

consequentemente, alcançando benefícios, inclusive econômicos. Entre as 

categorias que participam ativamente da gestão dos recursos hídricos, está a 
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indústria da cana-de-açúcar. E verifica-se, de acordo com os dados descritos abaixo, 

que essa participação tem gerado eficiência de gestão. 

A captação de água na indústria de cana-de-açúcar tem declinado 

rapidamente devido, sobretudo, ao sistema de reutilização de recursos hídricos. 

Segundo Elia Neto, a captação, que era de 20 a 15 m3/t de cana há cerca de três 

décadas e desperdiçada em circuitos abertos de uso de água, agora é minimizada 

através da racionalização do uso, reutilização e fechamento de circuitos (ELIA 

NETO, 2014, p. 186). Em um levantamento das usinas localizadas no Estado de São 

Paulo, para verificar o impacto da política de coleta de uso da água na 

racionalização desse recurso no setor, a taxa média de retirada de água diminuiu 

significativamente como se percebe no gráfico a seguir. 

Figura  22 - Curva de tendência de captação de água na indústria canavieira 

 

Fonte: SMA-SP/2015 

 

A fim de aumentar a eficiência por meio da redução da pressão sobre os 

recursos hídricos e dos custos associados ao tratamento de água, tratamento de 

efluentes e encargos de uso da água, o setor tem como objetivo capturar um metro 

cúbico de água por tonelada de cana processada (1m3 / T). E de zerar o lançamento 

de efluentes, utilizando a vinhaça para fertirrigação. Consequentemente, hoje o setor 
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tem um índice de reuso de água em seu processo industrial de 95% (ELIA NETO, 

2014, p. 186). 

Assim, nas últimas quatro décadas, a taxa média de captação de água foi 

reduzida de 15 a 20 m3/t de cana-de-açúcar para 1 a 2 m3/t de cana-de-açúcar, 

queda de quase 95% na bacia. Embora a produção de cana-de-açúcar tenha 

crescido cerca de 150% entre 1990 e 2012, a demanda absoluta de água da 

indústria foi reduzida em cerca de 40% no mesmo período, demonstrando maior 

eficiência na gestão da água. Resultado obtido com investimentos em reuso de água 

para tratamento e recirculação, otimização do balanço hídrico industrial e adoção de 

novas tecnologias como a lavagem a seco da cana-de-açúcar. No estado de São 

Paulo o setor reduziu a demanda por água industrial de cerca de 13% para 7% na 

última década (ELIA NETO, 2016, p. 2) 

Cerca de 70% da captação de água global é destinada à atividade agrícola e 

argumenta-se que um aumento na demanda por alimentos em combinação com 

uma mudança de energia fóssil para a bioenergia colocaria pressão adicional sobre 

os recursos de água doce (GERBENS-LEENES; HOEKSTRA; MEER, 2009). 

Geralmente o maior problema de água do mundo é tomado como sendo a escassez 

quando na verdade a distribuição desigual de água doce pelo mundo é o que causa 

maiores problemas (HERNANDES; BUFON; SEABRA, 2014).  

Além disso, alguns estudos constatam que o uso de recursos hídricos para a 

produção de bioenergia é grande quando comparado a outras formas de energia, a 

ponto de constatar ser mais eficiente usar a biomassa total, queimando hastes e 

folhas para gerar eletricidade, do que produzir um biocombustível (GERBENS-

LEENES; HOEKSTRA; MEER, 2009). Porém, essa externalidade negativa da 

bioenergia nos recursos hídricos apresenta uma grande variação, dependendo da 

cultura utilizada, do clima na localização da produção e da prática agrícola. Ao 

contrário das críticas sobre os potenciais impactos ambientais da produção de 

biocombustíveis, sobre a qualidade e a disponibilidade da água, a produção de 

cana-de-açúcar no Brasil é praticamente feita sem irrigação.  
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Assim, no Brasil é uma falácia afirmar que a cultura da cana-de-açúcar 

compete com as outras culturas pelo uso da água. Inclusive esse é um dos 

indicadores de maior sustentabilidade da produção brasileira de cana-de-açúcar em 

relação à produção da mesma em outros países ou comparado com outras culturas 

concorrentes para a produção de etanol, como o milho americano altamente irrigado 

(YEH et al., [s.d.]). Inclusive, a queima de bagaço de cana-de-açúcar e palha é 

usada para complementar a produção de energia hidrelétrica em períodos de seca 

no Brasil, reduzindo a demanda do recurso hídrico para a produção de energia 

durante períodos de seca. 

A lógica de gestão ambiental, associada aos recursos hídricos também 

promoveu a proteção das nascentes e a recuperação das matas ciliares. Entre 

essas iniciativas a Resolução da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, Res. nº 

142/2017, instituiu o Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais para 

manutenção da Mata Ciliar, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, Decreto nº 56.449/2010, objeto do Acordo de Empréstimo nº 7908-BR 

firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco Mundial. Além disso, 

em São Paulo, 94% da produção de cana-de-açúcar não pratica mais a lavagem da 

cana-de-açúcar, pois é originaria de engenhos que participam do Protocolo 

Agroambiental, acordo voluntário do setor. Com esse instrumento foi antecipada a 

eliminação do fogo para a colheita de cana e terminou-se com a lavagem de cana-

de-açúcar (ELIA NETO, 2014, p. 186).  

O programa Etanol Verde, implementado em julho de 2007, mostrou em 

2015 que as usinas e fornecedores de cana-de-açúcar conseguiram recuperar cerca 

de 270 mil hectares de áreas ribeirinhas, com a proteção de 8.100 nascentes. Outra 

conquista do protocolo foi a diminuição gradual do consumo de água industrial, 

atingindo valores médios em 2015 de 1,12 m3/t de cana processada (ELIA NETO, 

2016, p. 14). O primeiro passo para o manejo adequado dos recursos hídricos é a 

necessidade de conhecer o processo da indústria de açúcar e etanol - balanço de 

massa e vapor -, com os levantamentos dos circuitos de água e efluentes, para 

permitir o planejamento adequado do uso dos recursos hídricos e adaptabilidade 

(ELIA NETO, 2009, p. 25). 
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Melhoras de processos, otimização de técnicas de produção, 

desenvolvimento de tecnologias-chave, biotecnologia, bioprocessamento e processo 

termoquímico indicam um futuro sustentável possível para os biocombustíveis, que 

numa perspectiva mais ampla precisa ser abordado adequadamente junto a 

questões econômicas, sociais e ambientais, que são críticas para o desenvolvimento 

sustentável da bioenergia. Porém essas externalidades abordadas até aqui não são 

as únicas e determinar o que torna a produção e comercialização de etanol mais 

verde.  

No caso da redução da água nos padrões de consumo, os principais 
impulsionadores são o pagamento pelo uso da água, as exigências 
ambientais dos mercados internacionais para produtos sustentáveis e o 
crescimento da economia do país que aumenta os trade-offs. No entanto, o 
controle rigoroso das agências ambientais e de água ainda é necessário. 
Além disso, apesar do crescimento maciço, os biocombustíveis continuam 
sendo uma pequena parte do uso geral da água. Em relação ao uso da terra, 
a competição entre culturas alimentares e pastagens não parece ser uma 
preocupação na região (de São Paulo), uma vez que o aumento do estoque 
de gado nas áreas atualmente em uso é possível. De um modo geral, as 
políticas governamentais têm sido eficazes na introdução e melhoria dos 
requisitos de proteção ambiental. No entanto, são necessárias ações 
adequadas de fiscalização e controle. Como mencionado anteriormente, as 
demandas do mercado internacional por bens sustentáveis e a consciência 
social têm sido os principais impulsionadores para o desenvolvimento de um 
caminho sustentável na produção de etanol de cana-de-açúcar. 
(GUARDABASSI, 2011)63. 

Trata-se de um dilema intrínseco e constante, enquanto alguns 

pesquisadores e ONGs denunciam os riscos da degradação ambiental, outros 

especialistas refutam essas conclusões, em vista disto políticos e empresários se 

encontram em um campo muito dogmático, sendo forçados a tomar suas decisões 

motivados pelos dados mais convenientes aos seus interesses. Padronizações e 

métricas comuns para análise comparativa facilitaria muito essa gestão, mas esses 

termos comuns são raros e muitas vezes inexistentes. 

                                            
63 Tradução livre feita pela autora do trecho: “In the case of water reduction in consumption patterns 
the main drivers are payment for water use, the environmental requirements of international markets 
for sustainable products and the growth of country’s economy that increases the trade-offs. However 
strict control from environmental and water agencies is still required. Moreover, despite massive 
growth, biofuels remains small part of overall water usage. Regarding land use the competition 
between food crops and pasturelands do not seem to be a concern in the region since the increase of 
cattle stocking in the areas currently in use is possible. Generally speaking, governmental policies 
have been effective in the introduction and improvement in the requirements for environmental 
protection. However, proper enforcement and control actions are required. As previously mentioned 
international market demands for sustainable goods and the social awareness have been major 
drivers to the development of a sustainable pathway in sugarcane ethanol production. 
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Mão de obra e população  

Especialmente reticentes ou heterogêneas são as métricas relativas aos 

aspectos sociais (LABOWITZ; O’CONNOR, 2017). Em meio a debate de ativistas 

contra políticos e empresários a questão intrínseca para apoiar ou ser contra o 

estímulo à produção de bioenergias, são as condições de trabalho e como isto afeta 

os seres humanos das classes mais baixas. Porém essa temática ainda é muito 

pouco monitorada. Sob o aspecto social, a tendência contemporânea para o trabalho 

precário e, sob aspecto tecnológico, os impactos da mecanização para a indústria de 

etanol criam desafios como os de compactação da terra64  , maiores custos de 

produção e desocupação para a mão de obra sazonal que realizava a colheita. 

Importante lembrar que o conceito de sustentabilidade não é só ambiental, é 

também orientado para o social, para o bem estar das pessoas e está relacionado 

com a manutenção da estabilidade dos sistemas sociais e culturais, incluindo a 

redução de conflitos. A equidade é uma consideração importante nessa perspectiva. 

A preservação da diversidade cultural e do capital cultural em todo o mundo e o 

melhor uso do conhecimento sobre práticas sustentáveis inseridas em culturas 

menos dominantes são vistos como desejáveis. Há uma necessidade de que a 

sociedade moderna encoraje e incorpore o pluralismo e a participação das 

comunidades em um quadro de tomada de decisões mais eficazes para o 

desenvolvimento socialmente sustentável. 

Especificamente focado na cultura canavieira, estudo realizado em 30 

municípios da de cinco estados brasileiros (GO, MG, MS, PR e SP), constatou que 

tem sido positiva a percepção dos efeitos ambientais, econômicos e sociais pela 

população local (POSTAL; SILVEIRA, 2018).  

                                            
64 O peso das máquinas faz com que o solo fique mais compacto. 
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Figura  23 - Percepção a respeito dos impactos da cultura da cana por regiões 

 

Fonte: UNICAMP (POSTAL; SILVEIRA, 2018) 

Os resultados da pesquisa revelam que a geração de emprego e as 

melhoria nas condições de trabalho na indústria sucroenergética são os principais 

pontos positivos apontados pelos entrevistados. Um dos fundamentos é o modelo de 

negócio adotado nas áreas estudadas. Com um “arranjo horizontal” (POSTAL; 

SILVEIRA, 2018) os investidores sucroalcoleiros têm optado por utilizar contratos de 

parceria agrícola, arrendamento e fornecimento para adquirir a cana-de-açúcar, 

centralizado o controle apenas na fase industrial das operações, não na produção 

agrícola. Esse modelo permite uma expansão rápida dos negócios, uma vez que 

distribui os custos com os produtores rurais locais ao mesmo tempo em que mantém 

a estrutura fundiária já existente na região. 

A percepção de que as condições de trabalho melhoraram para os 

trabalhadores em geral com a chegada da cana-de-açúcar foi um dos destaques 

trazidos pelos dados empíricos (POSTAL; SILVEIRA, 2018). Inclusive, essa a 

melhoria das condições de trabalho, foi identificada não apenas para os 

trabalhadores diretamente ligados ao setor sucroenergético, mas também em outros 
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setores como o comércio urbano e outras atividades agrícolas. Esses outros 

agronegócios, diante da competição por mão-de-obra qualificada começaram a 

oferecer uma maior formalização de contratos, melhores salários e mais benefícios, 

como forma de competir com o setor sucroenergético (POSTAL; SILVEIRA, 2018). 

Além disso, o número de empregos aumentou e houve melhoria de renda 

para toda a comunidade do entorno. Em algumas cidades, a usina tornou-se o maior 

empregador  e em outras assumiu o segundo lugar perdendo apenas para a 

prefeitura (POSTAL; SILVEIRA, 2018, p. 20). Com mais dinheiro circulando na 

cidade, mais empregos indiretos são gerados, mais trabalhadores, mais comércio e 

serviços, criando um ciclo virtuoso que é identificado como mais prosperidade na 

perspectiva dos moradores (POSTAL; SILVEIRA, 2018, p. 20). 

Porém, em outras regiões ou com outros biocombustíveis a mesma 

pesquisa se aplicada provavelmente traria resultados diferentes. Isso é o que indica 

estudo da Oxfam: 

A indústria responde sistematicamente aos apelos para acabar com os 
mandatos de biocombustíveis ou lidar com a mudança indireta do uso da 
terra - ILUC, pintando cenários de destruição, incluindo centenas de 
milhares de empregos sendo perdidos - a Junta Europeia de Biodiesel 
creditou essa indústria como criadora de até 50.000 empregos diretos e 
400.000 indiretos na Europa (...) O Centro Comum de Investigação da 
Comissão Europeia estima que em 2013 a produção de biocombustíveis na 
UE poderia ser creditada em pouco mais de 12.000 empregos diretos. 
(OXFAM, 2016, 26) 

Interessante constatação dos dados coletados nos 30 municípios da região 

Centro-Sul do Brasil foi justamente essa assimetria conceitual entre diferentes 

stakeholders: enquanto os representantes de ONGs como WWF e Oxfam 

entrevistados demonstraram preocupação com desmatamento considerando a 

supressão de mata nativa, a população do entorno também citou desmatamento, 

mas tendo em mente árvores isoladas (embora em grande quantidade) que existiam 

nas áreas de pastagem que foram ocupadas pela cana (POSTAL; SILVEIRA, 2018, 

p. 20) 
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A capacidade de produção de biocombustíveis está no limite (MME, 2017b, 

p. 31). Para agravar a situação a estagnação econômica, o alto endividamento e os 

escassos investimentos pressionam a capacidade de produção a atuar no limite 

operacional. A inexistência de cenário favorável e previsível afasta os investimentos 

em produção de etanol, o que atinge a produtividade dos canaviais, que tende a 

reduzir nas próximas safras, e gera condições desfavoráveis a renovações de 

canavial, aumentando ainda mais o risco climático que é intrínseco do agronegócio e 

se acentua com as mudanças climáticas. Esse cenário aumenta a necessidade de 

etanol importado para cumprir o mandato obrigatório de mistura de etanol anidro à 

gasolina. 

A iniciativa privada limita-se a ações conservadoras, em compasso de 

espera, principalmente porque: falta um mercado de commodities próprio que 

estabilize e uniformize os preços; ainda são inexistentes as políticas e mecanismos 

de precificação e de contratação de longo prazo; além disso há um tempo longo de 

maturação dos investimentos nesta área. Menor que o de construção de uma 

refinaria de petróleo, que leva em torno de quatro anos, a construção de uma usina 

de etanol demora de um a dois anos em média após a tomada de decisão do 

investidor, mas depende do ciclo da cana-de-açúcar que é de 4 a 5 anos (MME, 

2017b, p. 32) depois desse período o canavial tem que ser replantado, pois perde 

muita produtividade. 

Em termos de suprimento na regularidade do abastecimento, bem como 

quanto ao preço, haja vista a exposição externa e ineficiências logísticas, o cenário 

também é bastante desfavorável. A movimentação de derivados de petróleo e de 

biocombustíveis no Brasil é feita fundamentalmente pelo transporte marítimo 

dependendo principalmente da infraestrutura portuária primária que está 

sobrecarregada. Distribuidores, importadores e operadores logísticos enfrentam a 

falta disponibilidade de píeres - pontos de atracação para os navios -, além disto, há 

várias restrições para uso dos dutos para transporte para os tanques, para 

armazenagem e de braços para carregamento rodoviário.  

Diversas empresas operam em portos públicos com contratos de 6 meses, o 

que gera insegurança quanto a constância da movimentação de combustíveis e isso 
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constrange os investimentos para a ampliação das instalações que seriam 

necessárias para garantia do abastecimento. Um mercado mais aberto e com preços 

mais competitivos poderiam estimular novos investimentos privados como os estão 

se concretizando em Porto do Açu (RJ), Porto Central (ES) e Pecém (CE) (MME, 

2017b, p. 32).  

Os acessos às áreas portuárias também precisam de manutenção e/ou 

expansão de rodovias e de ferrovias auxiliares de modo a fortalecer as atividades do 

abastecimento de combustíveis. O Porto de Santos (SP) é um exemplo de 

estrangulamento viário em seu acesso (MME, 2017b, p. 32). No entorno do porto 

circulam 5.865 caminhões, 11.074 caminhonetes, além dos carros (145.542), motos 

(47.346) e outros veículos (3.677) (HADDAD FILHO, 2007, p. 57).  

Do ponto de vista regulatório também precisa haver maior transparência às 

informações sobre utilização de ativos e à definição das regras de livre acesso, 

garantindo o direito de preferencia do proprietário da instalação, haja vista que 

mesmo nos terminais de combustíveis operados por agentes privados a tendência é 

da Petrobras ser proprietária da maioria dos dutos de derivados e de muitos 

terminais estratégicos (MME, 2017b, p. 29). Um trabalho com aprimoramentos nas 

áreas de logística, transparência e accountability conduzirá para a potencialização 

das fontes tratadas neste documento e assim a elevação do próprio Brasil como um 

agente respeitável neste tema. 

 

 

5. Governança do etanol: multinível, multiatores e transnacional  

 

Conforme visto no capítulo anterior, algumas externalidades socioambientais 

negativas da produção do etanol demandam governança. Internamente, o governo 

brasileiro tem desenvolvido um histórico de intervenção no domínio econômico que 

resulta, com algumas idas e vindas, na precificação das externalidades negativas 

dos combustíveis fósseis aumentando a competitividade dos renováveis, mas 
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legislativamente pouco exigindo o cumprimento de padrões socioambientais para a 

própria produção dos renováveis.  

Assim, esse tipo de exigência e controle passa a ser exercido por 

mecanismos transnacionais, multiníveis e multiatores, conforme serão analisados 

exemplos na sequência. E o objetivo será justamente explicitar que esse conjunto de 

regras e procedimentos são variáveis intervenientes, que acabam impactando na 

maior demanda por critérios de padronização e certificação e por sua vez geram 

maior efetividade da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 

conforme pretende demonstrar esta tese.  

 

5.1. Projeto Etanol Mais Verde e Novo Protocolo Agroambiental Paulista 
 
 

Um exemplo de governança de sucesso é o Projeto Etanol Verde articulado 

entre UNICA e as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente e da Agricultura tem 

como principais instrumentos jurídicos os Protocolos Agroambientais Paulistas 

assinados em 2007 e 2008 por representantes do setor sucroalcooleiro paulista, 

ORPLANA, UNICA e Estado de São Paulo, representado pelas secretarias de Meio 

Ambiente e de Agricultura e Abastecimento.  

Tidos como modelo de parceria entre setor produtivo e o Estado, os 

Protocolos Agroambientais Paulistas vinculam 92% dos produtores de cana de São 

Paulo. Por meio deles as usinas e fornecedores se comprometeram voluntariamente 

a pôr fim na despalha da cana por meio do uso de fogo, a recuperar as matas em 

torno de nascentes, a proteger as áreas de preservação em torno de cursos d'água 

e a adotar uma série de práticas de manejo para garantia da sustentabilidade na 

cadeia produtiva. 

Os resultados dessa coordenação de interesses é notável pela antecipação 

dos prazos legais previstos no protocolo e com o fato de até final de 2017 a queima 

de cana ter sido eliminada por todos os signatários. Esse avanço conseguido pelo 

mercado sucroenergético traz ganhos concretos de forma difusa a todo o meio 
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ambiente e para a sociedade sem abrir mão do ganho de produtividade. Com 

melhores práticas, mais eficiência e menor uso de recursos a indústria conseguiu 

atingir a meta de 97,4% de área sem a prática da queima (IEA, 2017). 

Além disso a erradicação das queimadas acabou com a perda de nutrientes 

no solo que os incêndios geravam, contribuiu para a manutenção da biodiversidade 

local, preservando os habitats e a fauna que eram atingidos pelas chamas. Também 

propiciou a melhoria da qualidade do ar e da saúde pública das comunidades do 

entorno uma vez que deixou de emitir para a atmosfera gases nocivos, fumaça e 

fuligem. No campo social, a mecanização permitiu a melhoria das condições de 

trabalho dos trabalhadores rurais, com o fim do uso da mão sazonal, conhecida 

como boias frias, que eram contratados em condições precárias, houve a melhoria 

da saúde nas comunidades vizinhas, haja vista a diminuição de casos de problemas 

respiratórios. Também foi conseguida a melhoria da sensação de insegurança e 

violência que decorria da migração de trabalhadores para a colheita manual 

(POSTAL; SILVEIRA, 2018).  

No período da safra 2016/2017, 131 usinas e 25 associações de 

fornecedores de cana receberam o Certificado Etanol Verde e as signatárias do 

Protocolo Agroambiental Paulista são responsáveis por aproximadamente 47% da 

produção nacional de etanol o que corresponde a 24% da área agricultável do 

Estado compromissado com boas práticas agroambientais (UNICA, 2017a). 

 

97,5% da área de cana do Estado de São Paulo não se pratica a queima na 
colheita; desde o início da vigência do Protocolo (2007), deixou-se de emitir 
mais de 9,27 milhões de toneladas de CO� eq e mais de 56 milhões de 
toneladas de poluentes atmosféricos (monóxido de carbono, material 
particulado e hidrocarbonetos), o equivalente ao que teria sido emitido por 
cerca de 162 mil ônibus circulando durante um ano; o setor sucroenergético 
do Estado de São Paulo acumula um ativo de 3.747 colhedoras (entre 
próprias e terceirizadas), ao passo que na safra 2007/08 o total era 753; 
mais de 200 mil hectares de áreas ciliares e 8.230 nascentes foram 
protegidas e recuperadas; 60% das usinas signatárias possuem programas 
de restauração florestal de seus fornecedores de cana; desde 2010, as 
usinas reduziram em 40% o consumo de água para o processamento 
industrial, em função de sistema de reuso, aprimoramento de processos 
industriais e avanço da colheita mecanizada; o consumo de água passou de 
1,52 m³ por tonelada de cana na safra 2010/2011 para 0,91 m³ por tonelada 
de cana na safra 2016/2017 (UNICA, 2017a, p. 2). 
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Os bons resultados dessa coordenação de interesses deve-se em grande 

medida pela parceria entre setor produtivo e o Estado e pela forma pragmáticas que 

as metas foram escolhidas implementadas e cofiscalizadas pelos próprios agentes 

do mercado. Em 2017, estes compromissos foram renovados e aprofundados por 

meio da assinatura do Novo Protocolo Agroambiental Paulista, com vigência até 

2025. 

O novo Protocolo foca na restauração das matas ciliares e no entorno de 

nascentes localizadas em áreas de cultivo. Para isso, estabelece a meta de até o 

ano de 2022 determinando que as usinas iniciem o processo de restauração dessas 

matas. Essa articulação indica o atendimento da legislação ambiental nacional 

prevista no Código Florestal que apesar de estar vigente, tem seus efeitos 

suspensos no tocante ao Programa de Regularização Ambiental de São Paulo 

(PRA), em virtude de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo 

Ministério Público Estadual. 

Outra novidade está no certificado conferido às usinas e fornecedores, o 

"Etanol Verde" que passa a ser chamado "Etanol Mais Verde", refletindo a nova 

meta de restauração de matas ciliares e nascentes, renovando mais uma vez o 

modelo de parceria e diálogo desenvolvido entre o setor produtivo e o governo 

estadual. Continuam as recomendações de boas práticas relativas a “técnicas de 

conservação do solo, conservação e reuso da água, medidas de proteção à fauna, 

preservação e combate à incêndios florestais” (SP, 2017). Em contrapartida, o 

governo estadual dá suporte via “qualificação de técnicos agrícolas, comunicação e 

capacitação de pessoas ligadas à cadeia produtiva da cana, criação de linhas de 

financiamento”. Outros pontos importantes são a inclusão de critérios de 

sustentabilidade no Plano ABC Estadual 65e fomento à pesquisa e desenvolvimento 

no campo energético, promessas de longo prazo assumidas pelo governo. 

                                            
65 Plano ABC - SP é o Plano Estadual de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas Para a 
Consolidação de Uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura que prevê 10 linhas de 
financiamento da agricultura sustentável por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista e 
o Banco do Agronegócio Familiar (MAPA; SAA, 2016) 
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O Projeto Etanol mais Verde e o Protocolo paulistano são exemplos de 

como o país pode avançar com independência para atender à demanda interna 

necessária à autossuficiência do etanol e com isso permanecer como importador de 

pequenas quantidades de gasolina. Para tanto  é preciso expandir significativamente 

a produção e a produtividade do etanol nos próximos dez anos com atendimento a 

padrões de sustentabilidade. Esse crescimento passa por um necessário incremento 

do quanto de cana é colhida e de quanto disso é destinado para produzir etanol e 

essa modulagem precisa ser feita também de modo a equilibrar o abastecimento de 

gasolina no mercado brasileiro uma vez que os mesmos agentes atuam na 

distribuição dos dois combustíveis. 

 

Figura  24 - Crescimento necessário da produtividade do etanol para autossuficiência 

  
Fonte: MME (MME, 2017b, p. 12) 

 

Para detalhar como se dá a distribuição de combustíveis no mercado 

brasileiro é importante ressaltar que no Brasil os distribuidores estão autorizados a 

comercializar seus produtos com os revendedores varejistas, transportadores-

revendedores retalhistas (TRRs) e consumidores finais, mas não podem cumular o 

exercício da atividade de revenda varejista, à exceção da operação do denominado 

posto-escola. No que se refere ao tipo de produto comercializado, as empresas 
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distribuidoras estão autorizadas a comercializar combustíveis líquidos derivados de 

petróleo, etanol combustível e outros combustíveis automotivos (MME, 2017b, p. 

14). 

As distribuidoras adquirem gasolina A e etanol anidro e distribuem gasolina 

C - composta pela mistura de gasolina A e etanol anidro em percentual que varia de 

18 a 27,5%, conforme determinado por regulamento especifico - aos postos 

revendedores. Também adquirem óleo diesel A e biodiesel para distribuição do óleo 

diesel B - mistura que se tornou obrigatória em 2008, inicialmente, com 2% e hoje 

com 8% de biodiesel - aos postos revendedores, aos TRRs e aos consumidores 

finais com ponto de abastecimento. Por fim, adquirem etanol hidratado combustível 

dos fornecedores de etanol para comercialização com os postos revendedores e 

consumidores finais com ponto de abastecimento.  

 

Figura  25 - Síntese do mercado de distribuição de combustíveis 

  
Fonte: MME (MME, 2017b, p. 14) 
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Esse mandato de mistura em percentual que varia de 18 a 27,5%, conforme 

determinado por regulamento especifico é então implementado pelas distribuidoras 

antes de ser enviado aos postos revendedores, aos TRRs e aos consumidores 

finais. Assim, medidas públicas exigindo cumprimento de padrões de 

sustentabilidade são relativamente fáceis de serem implementadas pois os 

distribuidores centralizariam os pontos de controle com impacto abrangente em toda 

a cadeia de biocombustíveis. Porém as iniciativas governamentais não têm se 

mostrado orientadas para o mercado sucroenergético. 

Pelo contrário no governo Dilma, descompassado dos objetivos e metas 

assumidos internacionalmente, foram muito utilizadas termelétricas, as isenções de 

IPI para veículos não foi condicionada à eco eficiência do combustível utilizado e foi 

zerada a alíquota da CIDE gasolina, que tinha na prática o efeito de ser uma carbon 

tax. Em outras palavras, investiu-se em hidrocarbonetos e ofereceu-se subsídios à 

gasolina diminuindo a competitividade dos renováveis e sufocando a dinâmica de 

preços e de subsídios diretos e indiretos que financiava a indústria do etanol de cana 

brasileiro. Com as iNDC conservadoras da maneira como foram apresentadas em 

Paris, também foi deixado espaço aberto para que as políticas continuassem nessa 

orientação antagônica, desestimulando o crescimento do uso de fontes renováveis.  

Teria sido melhor que o Brasil tivesse aproveitado a oportunidade da 

Conferência do Clima para assumir uma condição de liderança na descarbonização 

da economia. Ao estabelecer um baixo grau de ambição deixou espaço para 

ampliação do uso de energias fósseis e sinalizou negativamente para os demais 

países66. Além disso, poderia ter se comprometido a criar incentivos à indústria 

nacional, condicionados à melhora do meio ambiente, evitando assim inclusive a 

condenação na OMC no painel WT/DS472/R - WT/DS497/R (WTO, 2017) que foi a 

                                            
66 O pior sinal foi dado pela meta para desmatamento: se comprometer a zerar o desmatamento que 
já é ilegal apenas na Amazônia e apenas em 2030 é um atestado de que o estado de direito no Brasil 
ainda é uma ficção jurídica. Se algo é ilegal, deve ser combatido imediatamente e não nos próximos 
15 anos incluindo todas as florestas brasileiras. 
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maior condenação brasileira da história, contra seis programas 67  de incentivos 

fiscais à indústria.  

Respondendo às queixas feitas pela União Europeia e Japão, o órgão de 

solução de controvérsias da OMC considerou como subsídios ilegais e regras 

discriminatórias ao livre comércio, uma série de programas de incentivo do governo 

à indústria brasileira que taxam excessivamente produtos importados na 

comparação com os nacionais e oferecem isenções fiscais ou vantagens 

competitivas tendo como base regras de uso de conteúdo local ou desempenho em 

exportações. Tivesse o governo brasileiro condicionado esses incentivos à eco 

eficiência e à sustentabilidade socioambiental dos produtos, não haveria 

condenação pois entraria nas exceções previstas no art. XX do GATT 68. 

                                            
67 Inovar-Auto - Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva 
de Veículos Automotores, concedeu crédito presumido para empresas que produzissem veículos no 
país ou apresentassem projetos de investimento. Assim sobretaxando de até 30 pontos percentuais o 
IPI de veículos importados (até 2017). 

Lei de Informática, reduz o IPI e dá outros incentivos fiscais para produção no Brasil de hardwares, 
automação industrial e telecomunicações (até 2029). 

PATVD (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a 
TV Digital) que zerou a alíquota de impostos de importação de insumos para fabricação de TVs 
digitais (até 2017).  

Programa de Inclusão Digital, isentava do PIS/Cofins a venda no varejo de computadores, tablets, 
modems, roteadores e smartphones(até 2017).  

RECAP (Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras) que 
suspende a cobrança de PIS e Cofins sobre a compra de máquinas e equipamentos de empresas 
exportadoras (sem previsão de término) 

PADIS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e 
Displays) que zera a alíquota do imposto de importação incidentes sobre os insumos usados para 
fabricação de semicondutores e displays (até 2021) 

 
68  Artigo XX(b) do GATT 1994 – O Artigo XX(b) estabelece: nada neste Acordo deverá ser 
interpretado de forma a impedir a adoção ou aplicação, por qualquer parte contratante, de medidas: 
... (b) necessárias para proteger a vida humana, animal ou vegetal, ou a saúde 
Teste de duas fases – O Artigo XX(b) prevê̂ um teste de duas fases para determinar se uma medida é 
justificada sob aquela disposição, antes de examinar se ele também satisfaz os elementos do caput 
do Artigo XX. A parte invocando o Artigo XX(b) deve estabelecer: 
1) que a política relativa às medidas para as quais o dispositivo foi invocado inclui- se no espectro de 
políticas destinadas a proteger a vida ou saúde humana, animal ou vegetal; 
2) que as medidas incompatíveis para as quais a exceção está sendo invocada são necessárias para 
cumprir o objetivo da política(UNCTAD, 2003, p. 55) 
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A baixa ambição brasileira, os pequenos progressos realizados na 

implementação de medidas de controle das emissões e de mitigação das mudanças 

climáticas indicam pouca sincronia entre a política nacional e as ações efetivas do 

país para reduzir as emissões de GEE. Isso torna o contexto regulatório brasileiro 

desfavorável a novas intervenções, como o estabelecimento de um mecanismo de 

precificação do carbono, articulações internacionais como a Biofuture Platform; e 

também para conseguir melhores resultados com os incentivos públicos do 

RenovaBio - todas iniciativas que serão explicadas mais a frente. 

Na prática, o setor sucroalcooleiro não está em condições de cumprir seu 

papel no fornecimento de bioenergia nem para o mercado nacional completamente, 

quiçá para o externo. As usinas estão endividadas, como resultado do recente 

subsídio à gasolina, da falta de financiamento público suficiente e da tributação 

desfavorável, além disso enfrenta desafios logísticos necessitando urgentemente 

investir em ciência e tecnologia e capacidade instalada (DENNY, 2016). Essas 

características não são condizentes com o objetivo estabelecido no Acordo de Paris: 

aumentar a participação de 18% da bioenergia na matriz energética. Na COP 21, foi 

acordado que o Brasil adotaria medidas adicionais consistentes com o objetivo de 

temperatura de 2° C e especificamente:  

i) aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética 
brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de 
biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do 
aumento da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração), e 
aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel (MRE, 2015, p. 3) 

 

Atualmente, a produção dificilmente consegue satisfazer a demanda interna, 

para expandi-la, políticas coordenadas serão ainda mais necessárias. Além da 

política fiscal federal e estadual, é necessária política de remuneração previsível e 

sustentável, em harmonia com os regulamentos federais e estaduais, para 

estabelecer diretrizes de longo prazo para a matriz de combustíveis brasileira, a fim 

de atender às metas assumidas. Estimular também a eficiência técnica dos veículos, 

criando mecanismos para fomentar investimentos em pesquisa e desenvolvimento e 

valorizando artificialmente as vantagens econômicas e ambientais da bioeletricidade. 
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Outra possibilidade é seguir o modelo de tributação de carbono para garantir 

um prêmio para os produtores de energia renovável, como adotado pela Califórnia 

(EUA) e Alberta (Canadá). Aliado à maiores misturas de etanol na gasolina e a 

criação de protocolos e padrões comuns para medir as emissões de carbono, 

estimularia a adequação das empresas e o desenvolvimento de ferramentas de 

conformidade. Para cumprir o acordo alcançado em Paris, a UNICA (União da 

Indústria da Cana-de-açúcar) estima-se que são necessários 50 bilhões de litros de 

etanol combustível; quase o dobro do volume de 28 bilhões de litros produzido, o 

que exigiria um investimento de cerca de R$40 bilhões (UNICA, 2016, p. 2). No 

entanto, este setor de capital intensivo está sujeito a elevados riscos de 

refinanciamento das suas dívidas. 

Devido a um endividamento de quase uma década, a deterioração do 

cenário macroeconômico, com redução do PIB, apreciação cambial e aumentos das 

taxas de juros, esse risco é ainda mais marcante. O Centro-Sul brasileiro precisa de 

pelo menos R$ 21 bilhões apenas para manter a produção, estima o Rabobank 

Brasil (DENNY, 2016, p. 3). O Ministério das Relações Exteriores, no mandato de 

negociação do Acordo de Paris, poderia ter coordenado uma coalizão 

intergovernamental com a participação do setor privado e da sociedade civil para 

utilizar os objetivos voluntários, mas obrigatórios, que o Brasil se comprometeu para 

catalisar mudanças socioambientais no sentido redefinir de forma eficaz a política de 

energias renováveis como prioridade e articular de forma consistente e duradoura 

maneiras de pôr em prática as iNDC com que se comprometeu em Paris. 

Mesmo que haja iniciativas de fixação do preço do carbono, essa 

precificação sozinha não tem o poder de transformar a realidade; precisa ser 

acompanhada por políticas públicas, investimentos, incentivos temporários, 

regulação coordenada e coerente, normas técnicas e padrões privados de eficiência 

e qualidade. Acima de tudo, tem de haver uma promoção de investimentos e a 

adoção de novas tecnologias cujo caráter é estratégico para a transformação efetiva 

da atual matriz energética.  

Com a Agenda 2030 e a assinatura do Acordo de Paris, percebe-se a 

necessidade de o paradigma econômico mudar para um mais sustentável. A 
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mitigação da mudança climática nunca foi tão urgente, e na prática a comunidade 

internacional tem 30 anos para agir e fazer a transição para uma economia de baixo 

carbono. Alguns países têm potencial para liderar esta transformação melhor do que 

outros; esse é o caso do Brasil. Com mais de 45% de energia proveniente de fontes 

renováveis, o país tem um dos mais limpos campos de energia do mundo usando 

hidrelétricas para gerar eletricidade e etanol de cana-de-açúcar como combustível. 

A cana-de-açúcar pode produzir etanol para ser usado diretamente em 

carros - etanol hidratado - e como um aditivo - etanol anidro - que mitiga as 

externalidades negativas causadas por combustíveis de hidrocarbonetos. Também 

pode ser usado para extrair açúcar, bem como suas folhas e polpa podem ser 

queimados para gerar bioeletricidade. Dependendo da volatilidade do mercado a 

produção desloca-se mais para um produto ou para outro, especialmente 

considerando de combustível para açúcar e vice-versa. 

As políticas públicas podem aumentar artificialmente a competitividade das 

energias renováveis e estabilizar a volatilidade dos preços internos e internacionais. 

Fazendo isso, reforçam o desempenho ambiental do etanol de cana-de-açúcar e 

outras externalidades positivas. Por outro lado, as iniciativas de governança 

orientadas para a ação, coordenando várias partes interessadas, podem promover o 

diálogo sobre políticas e a colaboração entre os principais países, organizações, 

universidades e o setor privado, visando o objetivo comum de acelerar o 

desenvolvimento e alargar a implantação de alternativas sustentáveis de baixo 

carbono para transporte, produtos químicos, plásticos e outros setores.  

O RenovaBio é uma iniciativa nesse sentido, trata-se de uma política pública 

recente que coordena diversas iniciativas para recuperar a competitividade do 

mercado de etanol de cana-de-açúcar e, assim, intervir no mercado para favorecer a 

maior sustentabilidade dos combustíveis de transporte no Brasil. 

5.2. RenovaBio, Combustível Brasil e Crédito de Descarbonização por 
Biocombustíveis 

 
 

Essencial para a temática da presente tese é a análise detalhada da Política 

Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) que é o quadro normativo institucional 
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para articular as políticas de biocombustíveis como etanol, biodiesel, biometano, 

bioquerosene, etanol de segunda geração e outros. Com suas diretrizes estratégicas 

aprovadas pela Resolução CNPE no 14/2017 (CNPE, 2017) possui muitas 

disposições normativas sem aplicação imediata e que requerem detalhamento e 

aprovação pelo Congresso Nacional. Porém, estima-se que quando for 

completamente implementada gerará impactos positivos significativo principalmente 

contribuindo para fomentar os investimentos na área, aumentar a quantidade de 

biocombustíveis e criar empregos. 

Nas simulações a respeito dos investimentos que serão realizados na 

indústria sucroalcooleira com o RenovaBio, é esperado que o volume de captação 

de recursos quase quadruplique.  

Figura  26 - Investimentos futuros com e sem o RenovaBio  

 
Fonte: NovaCana (NOVACANA, 2017, p. 2) 

A participação do etanol no mercado nacional se comparado com a gasolina 

e o GNV, sem o RenovaBio seria 31% em 2030 mas se implementadas as novas 

medidas do RenovaBio haverá um salto para 54% no mesmo período. 
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Figura  27 - Estimativa do etanol frente à gasolina e ao gás natural até 2030 

 
Fonte: NovaCana (NOVACANA, 2017, p. 2) 

O mesmo avanço positivo é esperado com relação aos empregos verdes 

criados. Com o RenovaBio superão 300 bilhões de reais. 

Figura  28 - Estimativa de empregos verdes criados até 2030 

 
Fonte: NovaCana (NOVACANA, 2017, p. 2) 
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A principal característica do RenovaBio é a introdução de mecanismos de 

mercado (Crédito de Descarbonização por Biocombustíveis – CBIO), o 

estabelecimento de metas de 10 anos para redução de emissões da matriz 

energética de combustíveis e instrumentos de certificação da produção de 

biocombustíveis de modo a refletir quanto cada agente produtor contribui para a 

mitigação de gases de efeito na atmosfera. Todas essas medidas podem ser 

consideradas variáveis intervenientes fazendo com que haja estímulos à adoção de 

padrões de sustentabilidade entre eles o Bonsucro e que com isso seja favorecido o 

alcance dos ODS, previstos na Agenda 2030.  

O CBIO será́ um ativo financeiro, um crédito de carbono a ser negociado em 

bolsa e emitido pelo produtor de biocombustível de acordo com o que contribuiu 

para a mitigação. As metas de redução da intensidade de carbono “serão 

individualizadas pela ANP para cada distribuidor em função de sua participação no 

mercado de combustíveis fósseis em relação ao mercado total desses combustíveis” 

(MME, 2017b, p. 56). A comprovação de atendimento à meta individual deverá ser 

feita perante a ANP por cada distribuidor de combustíveis. A comercialização da 

nota fiscal pelo produtor para os distribuidores de combustíveis gera a possibilidade 

de reportar como e quais cumpriram a meta: 
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Figura  29 - Funcionamento do RenovaBio 

Fonte: MME (MME, 2017b, p. 6) 

 

A Resolução CNPE no 14/2017 (CNPE, 2017) criou também dois órgãos 

para governança dos biocombustíveis: o Comitê de Monitoramento do 

Abastecimento de Etanol – CMAE 69  e o Comitê de Monitoramento do 

Abastecimento de Biodiesel – CMAB. Ambos com ampla participação de titulares e 

suplentes de diversos órgãos, no caso do etanol: Ministério de Minas e Energia; 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Fazenda; 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES); Empresa de Pesquisa Energética (EPE); Fórum 

Nacional Sucroenergético (FNS); Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom); Federação Nacional das Distribuidoras 

                                            
69 O objetivo desse órgão é “I - acompanhar o balanço entre oferta e demanda de etanol; II – 
acompanhar o balanço entre oferta e demanda de gasolina; III – reduzir as assimetrias de informação 
entre os agentes de mercado; IV – discutir estratégias para garantir o adequado abastecimento do 
mercado de combustíveis para o Ciclo-Otto, em coordenação com outros comitês técnicos que tratem 
deste tema no âmbito do Governo Federal; e V – encaminhar eventuais propostas para 
aperfeiçoamento do mercado no contexto do abastecimento regular dos combustíveis” (CNPE, 2017). 
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de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom); Federação Nacional 

do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis); e Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras).  

Esses órgãos para governança dos biocombustíveis refletem a forma de 

articulação policêntrica e multinível defendida pela presente tese como a mais 

efetiva para tratar da problemáticas contemporânea, complexas e ultracomplexas, 

como a da de estimular a maior sustentabilidade do mercado energético de 

transportes. No Brasil, o abastecimento nacional de combustíveis é considerado, nos 

termos do § 1o do art. 1o da Lei 9.847/99 (BRASIL, 1999), de utilidade pública e é 

composto tanto por combustíveis fósseis quanto por biocombustíveis.  

À vista disso, pode-se concluir que é dever do Estado assegurar a 

regularidade e a continuidade do abastecimento dos biocombustíveis, protegendo os 

interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos, entre 

outros objetivos da Política Energética Nacional (BRASIL, 1997b). E para tanto 

considera-se também abastecimento a “produção, importação, exportação, 

transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e 

comercialização de biocombustíveis” e também a “avaliação de conformidade e 

certificação” com os padrões de qualidade. Ou seja há previsão expressa de 

incentivo ao uso de padrões de sustentabilidade, como é o caso do Bonsucro. 

A fim de estimular a livre concorrência e atrair novos investimentos para o 

setor energético, o Ministério de Minas e Energia (MME), a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustível (ANP) estão coordenando um diálogo amplo com o mercado em 

torno de workshops técnicos cujos resultados serão consolidados em um relatório 

final a ser submetido à consulta pública e ao Conselho Nacional e Política 

Energética (CNPE). 

Essa iniciativa multisetorial e multinível, denominada 'Combustível Brasil', 

pretende propor ações e medidas para estimular investimentos e diversificar o setor 

de abastecimento de combustíveis. O objetivo primordial dessa estratégia é o 

redesenho do cenário de abastecimento de combustíveis retirando a Petrobras do 
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centro das operações. Além disso, pretende reavaliar a cadeia logística de 

combustíveis, para reposicionar os agentes econômicos além da Petrobras, 

contribuir para a maior clareza nas regras dos contratos comerciais e estimular a 

arbitragem de conflitos (MME, 2017a). 

A iniciativa Combustíveis Brasil é paralela ao Programa RenovaBio e 

corresponde à estratégia de aumentar a sustentabilidade para o segmento de refino, 

transporte e comercialização de derivados. Dessa forma, tem por objetivo garantir as 

operações em “bases econômicas viáveis, incluindo o repasse a seus clientes dos 

custos logísticos inerentes à atividade de distribuição e a introdução da figura dos 

Pontos de Fornecimento Limitados (PFL)” (MME, 2017a).  

Os PFLs previstos nos contratos comerciais vigentes com as distribuidoras 

de diesel e gasolina preveem a possibilidade por exemplo da “redução da oferta de 

combustíveis líquidos em até 50% do volume de referência em São Luís (MA), 

Belém (PA), e Araucária (PR) e em até 30% em Fortaleza (CE)”, desde que haja 

aviso de 60 dias (MME, 2017a). Esta variação possível reflete principalmente a 

infraestrutura de transporte e distribuição insuficiente e a falta de transparência 

quanto às informações sobre utilização de ativos. As condições de armazenamento 

e movimentação de combustíveis nas Regiões Norte e Nordeste “são as mais 

críticas do País por apresentarem menor infraestrutura e maior expectativa de 

crescimento da demanda” (MME, 2017a, p. 29) .  

Nesse sentido precisam ser implementados estímulos aos investimentos que 

precisam ser feitos pelos distribuidores, principalmente nestas regiões mais críticas, 

arquitetando juridicamente um ambiente regulatório claro e previsível. Pois, tendo 

em vista o histórico de monopólio da Petrobras e da Transpetro, o setor privado não 

possui capacidade técnica nem infraestrutura adequada para suprir essa demanda. 

Nesse ponto que alternativas multisetoriais e multiníveis como a do Combustíveis 

Brasil, podem ser fundamental para fazer um planejamento técnico par transição 

gradativa, articulada e com antecedência, de forma a permitir a adaptação dos 

agentes a um cenário mais aberto à concorrência para o setor energético de 

transportes.  
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Em grande medida o Crédito de Descarbonização por Biocombustíveis 

(CBIO) criado pelo RenovaBio pode servir de ferramenta para viabilizar esses 

investimentos privados necessários e desejáveis. Trata-se de um instrumento 

financeiro a ser registrado sob a forma escritural pelos distribuidores de 

combustíveis. Esses créditos serão decorrentes das Notas de Eficiência Energético-

Ambiental associadas aos biocombustíveis que comercializam, em função da 

diferença entre sua intensidade de carbono e a intensidade de carbono do 

combustível fóssil substituto.  

Essa diferença será estabelecida por processo de certificação o qual analisa 

a correção dos dados técnicos que alimentam a RenovaCalc, ferramenta de apoio 

que calcula a intensidade de carbono deste biocombustível (em g CO2eq/MJ), 

referente aos processos de produção de biomassa e de produção industrial do 

biocombustível. O processo de certificação será feito por entidade terceira, a 

empresa inspetora ou certificadora, e avaliado por auditoria se atendeu o protocolo 

técnico de avaliação de desempenho ambiental baseado na Avaliação de Ciclo de 

Vida (ACV), uma metodologia com forte base científica, padronizada pelas normas 

ISO 14040 e 14044 (CONMETRO, 2010; MME, 2017b). 

Em proposta de aprimoramento o marco legal do RenovaBio contempla 

futura regulamentação estabelecendo que a unidade padrão do CBIO seja uma 

tonelada de CO2 e (gás carbônico equivalente). Isso faria com que o crédito tivesse 

fungibilidade e intercambialidade com outros setores econômicos no futuro e que 

mecanismos de crédito de descarbonização sejam adotados nas indústrias de 

petróleo e automobilística. 

O produtor ou importador de biocombustível emitirá Créditos de 

Descarbonização escriturais, contratando um escriturador, banco ou instituição 

financeira (MME, 2017b, p. 62), em quantidade proporcional ao volume de 

biocombustível comercializado - produzido ou importado -. Esses registros 

escriturais serão realizados apenas na forma eletrônica, sendo garantida a 

segurança, facilidade na circulação e redução dos custos que envolveriam a 

emissão de certificados impressos. Nesse ponto, muito têm a contribuir o uso de 

tecnologias que possibilitem transparência, monitoramento preciso, auditorias e 
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comparação de dados, como a tecnologia de contabilidade distribuída, em inglês 

distributed ledger technology (DLT) que será explicado mais a diante. 

Cada instituição financeira escrituradora precisará manter equipe 

especializada para verificar a existência ou não da operação que serviu de lastro ao 

CBIO. Mesmo com essa previsão de custos, representantes da ANBIMA 

(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) 

manifestaram interesse em se tornarem escrituradores (MME, 2017b, p. 62). Uma 

vez escriturados esses créditos podem ser negociados no mercado de balcão sob 

administração provavelmente da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão S.A. ( [B]³ ) que 

combinam as operações da BMFBovespa e da Cetip – Mercados Organizados. 

exemplos de entidades administradoras: a BMFBovespa, como principal 
entidade administradora de mercado de bolsa para as negociações de 
ações, que são realizadas no sistema Megabolsa, e administra também 
outros sistemas, tanto de bolsa como de balcão, como o BovespaFix, para 
negociação de títulos de dívida corporativa, e o Sisbex, para negociação de 
títulos públicos de renda fixa, contratos de câmbio, títulos privados, 
contratos de energia e derivados; e Cetip – Mercados Organizados, que 
oferece serviços de registro, central depositária, negociação e liquidação de 
ativos e títulos, é líder no registro e depósito de ativos de Renda Fixa e 
Derivativos de Balcão e concentra grande parte das negociações 
eletrônicas de títulos públicos e privados. Em março último, a CVM 
autorizou a combinação das operações entre a BMFBovespa e a Cetip 
formando uma nova empresa, a B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão) (MME, 
2017b, p. 62). 

  

Os custos do mercado financeiro deverão ser negociados de forma 

individual entre o produtor/importador com o escriturador e de forma coletiva entre 

os titulares dos créditos com os administradores no mercado organizado. Sendo os 

primeiros mais caros que os últimos haja vista a necessidade de equipe técnica para 

verificar o lastro das notas. Em contratos negociados na B3 S.A., por exemplo, de 

Cédulas de Produtor Rural escriturais (CPR), têm o custo unitário de 

registro/depósito R$30,30, enquanto o custo de custódia deste ativo é de R$ 4,22 

por lote, sendo o custo de negociação R$9,52 (MME, 2017b, p. 62). 

Conforme visto, condicionando os incentivos públicos à maior eficiência e 

sustentabilidade socioambiental, essas características jurídicas introduzidas com o 

RenovaBio, o Combustível Brasil e o Crédito de Descarbonização por 
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Biocombustíveis acabam estimulando estratégias de governança e a produção do 

etanol em conformidade com padrões de sustentabilidade. Em linhas gerais para 

que sejam conseguidas as vantagens econômicas previstas nesses programas o 

produtor, distribuidor, transportador, revendedor, importador e demais agentes do 

mercado tem de comprovar cumprimento dessa maior eficiência e sustentabilidade 

socioambiental e isso é feito através da adoção de políticas de conformidade e de 

certificação com padrões de sustentabilidade.  

Nesse mesmo sentido, o próximo tópico abordará mecanismos 

transnacionais, multiníveis e multiatores que passam a exigir controle de produção, 

padronização e certificados. Isso não mais limitado apenas aos mercados nacionais, 

mas tendo impacto além das fronteiras. A interdependência e conectividade gera 

uma dinâmica de influência complexa que acaba pressionando por maior adequação 

a padrões e certificados e por sua vez geram maior efetividade da Agenda 2030 e 

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.  

 

5.3. Protocolos governamentais dos EUA e da UE para o setor 
sucroenergético  
 

As três principais experiências internacionais de regulação de 

biocombustíveis e estipulação de metas de emissões para combustíveis são o Low 

Carbon Fuel Standard (LCFS), programa da Califórnia, o Renewable Fuel Standard 

(RFS), programa Federal dos Estados Unidos, e a Renewable Energy Directive 

(RED) da União Europeia. Por mais que sejam regulação publica de um Estado, país 

ou região, acabam tendo impacto na política energética de todos os países 

produtores e são refletidas nas regulações privadas dos agentes do setor 

sucroenergético. São portanto caso de exportação de regras. 
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Figura  30 - Os três principais protocolos governamentais 

 
Fonte: MME (MME, 2017b, p. 71) 

 

A União Europeia tem influenciado fortemente a demanda por padrões e 

certificações na área de biocombustíveis, principalmente após 2009, quando 

integrou a governança privada em sua política de biocombustíveis. A Diretiva de 

Energia Renovável (RED (2009/28 / CE) estabelece como obrigatório 10% de 

energia renovável no setor 70  de transportes. E, devido aos potenciais impactos 

socioambientais negativos da produção de biocombustíveis, esse objetivo só é 

alcançado se os biocombustíveis em questão forem atestados como sustentáveis. 

Para atestar isso, a comissão aprovou o uso de qualquer esquema de certificação e 

não há critérios obrigatórios, mas a comissão analisa o método de conformidade 

antes de os esquemas serem aceitos para operar no mercado europeu. 

Os incentivos concedidos aos biocombustíveis pela Europa vão além do 

RED e seu objetivo de 10% para o setor de transportes e a necessidade de 

certificação. Também é muito impactante a Diretiva de Qualidade de Combustível – 

FQD, que incentiva a mistura de biocombustíveis no combustível fóssil, reduzindo a 

                                            
70  Para mais detalhes sobre a história das regulações europeias no setor e sobre vários padrões de 
sustentabilidade e esquemas de certificação que vêm sido postos em prática desde 2003, consultar a 
tese de Stefan Renckens (RENCKENS, 2014, p. 130 – 146) 
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emissão de gases de efeito estufa. Mas todas essas intervenções públicas estão 

longe de serem impecáveis. A organização não governamental Oxfam, por exemplo, 

destaca que esse tipo de incentivo pode reforçar distorções do mercado, 

principalmente porque, um erro de cálculo sobre o efeito geral que as políticas de 

incentivo possam ter, acaba por subestimar as desvantagens ou, pior, fomentar o 

comportamento indesejado, evitando assim que o mercado reduza realmente as 

fontes de emissão de gases de efeito estufa. 

Nesse sentido os principais desestímulos ao consumo consciente de 

bioenergia na legislação europeia sobre o clima e a energia são, para a Oxfam, 

justamente a Diretiva de Energia Renovável (RED) que, segundo eles, faz 

contabilidade incorreta das emissões de biocombustíveis, deixando de fora a 

alteração indireta do uso da terra; a Diretiva sobre a qualidade do combustível (FQD) 

que adota critérios de sustentabilidade que estimulam misturar biocombustíveis aos 

combustíveis fosseis para atingir a meta de mistura, em vez de reduzir as fontes de 

emissão na extração e refino dos biocombustíveis e o uso de outras formas de 

energia menos impactante; e o Sistema de comércio de emissões (ETS) que deixa 

de fora do cálculo as emissões provenientes da queima de biomassa para 

eletricidade e geração de calor assim desconsiderando o fato de centrais elétricas a 

carvão serem co-alimentadas ou convertidas inteiramente para funcionar com 

biomassa71 (OXFAM; HERMAN; MAYRHOFER, 2016, p. 8).  

Apesar desses inconvenientes potenciais, o mercado europeu de 

biocombustíveis cresceu constantemente no setor de transportes. Em 2000, era 

                                            
71 O original no relatório tinha a seguinte redação: Main drivers of harmful bioenergy consumption in 
EU 2020 Climate and Energy legislation. Renewable Energy Directive (RED): Binding 20% overall 
renewable energy target and 10% target for transport; incorrect accounting of biofuel emissions 
(indirect land use change – ILUC – not accounted); limited sustainability criteria. Impact: reliance on 
unsustainable biomass to meet the 20% target; biofuel mandates in EU Member States to meet the 
10% target. Following amendments to RED in 2015, a 7% limit will apply to biofuels made from food 
crops and dedicated energy crops. Member States may still subsidize these biofuels beyond this limit 
but not count them towards the 10% target.17. Fuel Quality Directive (FQD): 6% binding target for the 
reduction of the greenhouse gas and intensity of fuels by 2020; incorrect accounting of biofuel 
emissions (ILUC not accounted); limited sustainability criteria. Impact: fuel providers blend biofuels to 
meet the target instead of reducing sources of emission in extraction and refining, such as flaring. 
Emission Trading System (ETS): emissions from burning biomass for electricity and heat generation 
are not counted; no sustainability criteria for solid and gaseous biomass. Impact: unsustainable 
biomass burned in large-scale installations, coal-fired power stations are co-fired by or converted 
entirely to biomass. (OXFAM; HERMAN; MAYRHOFER, 2016, p. 8). 
 



 159

apenas 0,2%; em 2000, 0,8%; em 2004, 3,4%; em 2008 e 6% em 2015 (Comissão 

Europeia, 2017). Mas ainda não atingiu o objetivo obrigatório de 10% no transporte, 

no entanto, a quantidade de negócios de transporte na UE é muito desafiadora. Os 

automóveis de passageiros representam a maior parte das atividades de transporte 

na Europa, superando até mesmo os EUA: 

Em 2010, a UE tinha 5 milhões de quilômetros de estradas pavimentadas e, 

em 2011, 242 milhões de carros de passageiros e 34 milhões de veículos de carga 

comercial. Comparável com os EUA, que em 2010 tinham 4,4 milhões de 

quilômetros de estradas pavimentadas, 230 milhões de carros de passageiros e 

quase 11 milhões de veículos comerciais de frete (POLLAK; SCHUBERT; 

KREUTLER, 2016, p. 64).  

Considerando esses números, o crescimento dos biocombustíveis na 

Europa tem um impacto significativo. Mas não foi um resultado apenas da RED ou 

de outras regulamentações europeias. Especialmente as regulamentações nacionais 

dos Estados-Membros desempenharam um papel muito importante, em geral 

através de impostos, incentivos e políticas locais que conseguiram desonerar 

empresas mais ecológicas; e também pela implementação nacional de metas de 

mistura obrigatória para o combustível. 

O mercado das energias renováveis é um instrumento importante da política 

europeia de mudança climática e espera-se que seja promovido por mecanismos 

públicos e de mercado. O regime europeu de comércio de licenças de emissão limita 

a quantidade de CO2 que pode ser emitida, e os mecanismos nacionais de 

financiamento das energias renováveis devem fomentar as energias renováveis a 

cerca de 27% da produção de energia na UE até 203072 (GRAMLICH; MANGER-

NESTLER, 2016, p. 41).  

                                            
72O texto original dos autores a respeito desse tópico é: “Als Instrumente der Klima Politik werden 
hierzu eingesetzt: 1) das europäische Emissionshandelsregime - dies begrenzt absolut, wie viel CO2 
von den verpflichten Anlagen in Summe ausgestoßen werden darf. Insgesamt sollen in der EU ggu. 
dem Jahr 1990 bis 2030 die Co2 Emissionshandelsregime betroffen sind; 2) nationale Fördern 
Mechanismen für erneuerbare Energien es wird erwartet, dass in der EU bis 2030 rund 27% der 
Energie Erzeugung aus erneuerbarer Energien erfolgen“(GRAMLICH; MANGER-NESTLER, 2016, p. 
41). „Ansonsten besteht ein Risiko, das sich die erforderlichen Restrukturierunginvestitionen im Netz 
im Rahmen der Anreizregulierung nicht refinanzieren lassen. In Deutschland wird dem ansatzweise 
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Este objetivo é bem arrojado considerando que estava em 13% em 2012 e 

depende principalmente do fortalecimento do mercado EU-ETS com a criação da 

reserva de estabilidade de mercado em 2021, para eventualmente ser capaz de 

ajustar a oferta de licenças num leilão (POLLAK; SCHUBERT; KREUTLER, 2016, p. 

64). O quadro de mudanças climáticas e os regulamentos de incentivos para 

renováveis acabam reestruturando investimentos em energia. Alguns países, como 

a Alemanha, já implementaram mecanismos onde a qualidade da distribuição de 

energia elétrica é levada em consideração. (GRAMLICH; MANGER-NESTLER, 

2016, p. 41). 

Por causa dessas características, a Europa é um "ator especial confrontado 

com os problemas de apresentar uma abordagem coerente ao desafio regional e 

global, não exercendo seu hard power, mas por seu soft power: ideias, normas e 

mecanismos que possam servir de base para uma governança global efetiva durante 

muitos anos" (GODZIMIRSKI, 2016, p. 3). No entanto, os atuais desafios 

geopolíticos, como o Brexit e a disputa entre a Rússia e a Ucrânia, criam ainda mais 

dificuldades para a governança da região. Essas questões são especialmente 

relevantes para a segurança energética da região principalmente no segundo caso, 

porque a Rússia é o principal fornecedor e o gasoduto ucraniano leva quase metade 

do gás russo para a Europa (GODZIMIRSKI, 2016, p. 3).  

Apesar deste contexto de alta dependência de energia estrangeira, a Europa 

está moldando seu sistema de energia de forma a que as energias renováveis 

desempenhem um papel maior. Mas os produtores europeus e os consumidores 

estão preocupados com os altos preços da energia, que alguns culpam a 

participação crescente obrigatória das energias renováveis no mix de energia. A 

retirada americana do Acordo de Paris e o baixo preço do carbono não enviam 

sinais de incentivo aos investidores em energias renováveis. Enquanto os 

ambientalistas se sentem indignados, outros críticos destacam a perda de 

competitividade em relação aos rivais mundiais que não precisam enfrentar a 

pesada regulamentação ambiental da Europa. Porém um equilíbrio perfeito e a 

superação de todos os obstáculos é impossível.  
                                                                                                                                        
bei dem Strom verteil netz Betreibern durch di Qualität Regulierung Rechnung getragen. Dabei wird 
den Unternehmen ein Zielwert für die Versorgung Zuverlässigkeit gesetzt, der mit einem Bonus Malus 
Mechanismus verknüpft ist“(GRAMLICH; MANGER-NESTLER, 2016, p. 41). 
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A governança energética na Europa é um tipo de governança multinível, 

marcada pela redefinição recíproca de fins e meios permitindo que as unidades 

locais alcancem os objetivos de maneira que acharem mais conveniente. Elas têm 

poder considerável de decidir sobre os meios e formas que vão adotar para 

implementa as metas e subsequentemente têm capacidade de revisar esses 

objetivos e regras baseadas na experiência adquirida (GODZIMIRSKI, 2016, p. 3). 

Esse tipo de ajuste pode ser denominado "governança experimentalista" e se 

encaixa bem nas situações de incerteza estratégica porque é uma "máquina para 

aprender com a diversidade" (SABEL; ZEITLIN, 2010, p. 145). E a posição de alta 

dependência torna a demanda europeia muito significativa para o mercado global, 

portanto, em condição de deslocar o equilíbrio econômico, político, internacional do 

mercado da energia de acordo com seus interesses.  

A tipologia da política energética da UE se divide em interna, externa e 

multidimensional. Internamente funciona regulamentando o mercado interno da 

energia principalmente por meio do estabelecimento de princípios comuns de 

mercado, liberalização, desregulamentação e re-regulamentação construção de 

redes e de infraestruturas intra-UE,  harmonizando de tributos sobre energia, 

fornecendo subsídios, estabelecendo políticas como a  nuclear; estimulando o 

desenvolvimento de novas tecnologias energéticas mediante financiamento de 

pesquisa, aplicação de subsídios e de feed-ins73. Externamente a Europa estabelece 

a política comum de energia para redução da dependência externa, garantia de 

abastecimento de energia seguro proveniente do exterior, assim promovendo a 

segurança do fornecimento de energia diversificando fornecedores e suprimentos. 

Além disso pratica uma política específica para gestão de oleodutos e portos de 

GNL aplica regras de exportação e uma ativa diplomacia energética. Já a política 

energética europeia de caráter multidimensional é marcada principalmente pelas 

metas de redução da emissão de gases de efeito estufa e seus compromissos 

internacionais relativos às mudanças climáticas 74  (POLLAK; SCHUBERT; 

KREUTLER, 2016, p. 16). 

                                            
73 Preço fixo a ser pago para a energia renovável, normalmente com base em um contrato de longo 
prazo. 
74 Nas palavras dos autores: “EU energy policy typology (internal, external and multidimensional). 
Establishing the internal energy Market: Common market principles; Liberalization; Deregulation and 
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A Europa é o principal parceiro comercial brasileiro de commodities de 

energia, compartilham interesses complementares na reconstrução do sistema 

energético internacional para uma orientação mais sustentável. E são ambas 

superpotências de energia (BRAINARD; MARTINEZ-DIAZ, 2009, p. 16). Mas o 

Brasil superou sua dependência de energia estrangeira que foi de mais de 80% em 

1973 para a atual autossuficiência em gás natural, gasolina e diesel (BAER, 2013, p. 

17). Não obstante a tríade energética brasileira de petróleo, etanol e hidrelétricas 

formam um grupo energético muito mais sustentável que o que é viável na Europa. 

A regulamentação de biocombustíveis na América, como na Europa, estabelece 

critérios rígidos que abordam aspectos ambientais sociais, como emissões de GEE, 

tratamento de mão-de-obra, uso de água e desmatamento.  

Por outro lado, o consumo maciço e a produção dos EUA, leva o país a 

desempenhar um papel diferente da Europa. Especialmente a revolução do gás de 

xisto demonstra o objetivo de alcançar uma segurança energética abrangente, 

apesar de assumir considerável quantidade de riscos ambientais. O método de 

fracking usado para perfurar gás e óleo de xisto em camadas de rochas 

betuminosas consiste em injetar uma mistura de água, areia e um coquetel de 

químicos desconhecidos protegidos por leis de patentes com altas pressões 

(DENNY; GRANZIERA, 2016, p. 12).  

Durante a perfuração, um grande volume de água deve ser levado ao campo 

de extração por caminhões, o que contribui para a emissão de gases de efeito 

estufa. E nem todos os fluidos de perfuração podem ser sugados após a extração 

para receber um tratamento ou disposição ambiental. O coquetel químico também 

pode ser muito prejudicial para a saúde humana, alguns com efeito cancerígeno 

(DENNY; GRANZIERA, 2016, p. 12). Se esses produtos químicos escapam do tubo 

de perfuração, eles contaminam o solo e as águas subterrâneas dos aquíferos 

comprometendo a saúde humana. Ainda assim os EUA assumiram o risco, porque é 

um negócio repleto também de ganhos e recompensas praticamente desenfreados.  

                                                                                                                                        
re-regulation; Intra-EU networks and infrastructures; Harmonizing energy taxes; subsidies; nuclear 
policy politics; Developing new energy technology; research funding; subsidies, feed-ins, etc. 
Common external energy policy: reducing external dependency; ensuring secure energy supplies from 
abroad (energy supply security); diversifying suppliers and supplies; pipeline politics and LNG ports; 
rule export anda energy diplomacy. And multidimensional reducing greenhouse gas emission (climate 
change)” (POLLAK; SCHUBERT; KREUTLER, 2016, p. 16) 
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E, afinal, não há produção de energia limpa. Toda tecnologia tem seu 

impacto no meio ambiente, mesmo a eólica e a solar que são "mais ecológicas". O 

desafio da governança é equilibrar a abrupta dependência energética da economia 

atual com os melhores métodos de extração disponíveis para alcançar um ponto 

ótimo de fornecimento de energia sustentável, competitivo e confiável. E, nesse 

sentido, em comparação com outros combustíveis fósseis, o gás e o óleo de xisto 

são muito mais verdes, porque emitem menos GEE, mas não são uma panaceia. 

Provavelmente farão o papel de ponte entre os combustíveis atuais e a construção 

de uma economia com baixa emissão de carbono até que surjam melhores 

tecnologias.  

E também diferente da Europa, os EUA não fazem uso de uma política de 

energia de cima para baixo assim o mercado desempenha um papel importante. 

Mas, em termos de sustentabilidade, o caminho ideal a ser trilhado por um Estado 

pode ser diferente do de outro. Da perspectiva da exportação de regras, cria 

potencial sinérgico, porém também armadilhas (CASHORE; STONE, 2014, p. 49). 

Afetando positivamente um ajuste do mercado usando o padrão mais alto, mas vem 

junto com um contexto desafiador para mercados menos regulamentados.  

Alguns estados praticam uma corrida regulatória para o fundo, reduzindo 

seus padrões ambientais e sociais como forma de atrair ou manter investimentos, 

causando um "efeito Delaware" (VOGEL; KAGAN, 2004). Enquanto outros 

conseguem preservar bons investimentos que também atuam em outros mercados 

altamente regulamentados e apoiam regras mais rigorosas para os concorrentes 

mantidos afastados desse tipo de mercado de padrões mais elevados. Vogel 

chamou esse fenômeno do "efeito Califórnia" (VOGEL, 1995). Essa dicotomia cria 

tensões econômicas e políticas incessantes. 

Quanto aos protocolos governamentais, para o setor sucroenergético tem 

especial importância o do estado da Califórnia que adota regras ambientais 

especificas a serem cumpridas para que o etanol de cana-de-açúcar possa ser 

exportado para este mercado. É exigida a comprovação de produção sustentável e 

da redução de emissões de GEE do seu ciclo de vida, de acordo com requisitos 

específicos sujeitos à verificação por auditoria especializada não vinculada ao 



 164

governo e contratada pela usina. Essa terceira parte verifica e atesta a veracidade 

das informações e a adequação da produção aos padrões exigidos governamentais 

exigidos pela Califórnia. 

Já́ o protocolo governamental Renewable Fuel Standard (RFS2) é gerido 

pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, no acrônimo em 

inglês) em âmbito nacional. Para que um combustível seja considerado renovável 

precisa comprovar uma redução mínima de emissões de GEE frente ao combustível 

fóssil, avaliada de acordo com uma metodologia própria. Se essa comprovação for 

feita a empresa produtora recebe créditos correspondentes ao combustível 

renovável (Renewable Identification Numbers, RINs) que podem ser negociados 

com refinarias e importadores para atender às metas de volume necessário de 

mistura.  

Além disso, os RINs podem ser negociados como Q-RINS, se forem 

auditados por terceira parte de forma independente dentro do Quality Assurance 

Program (QAP) da EPA, o qual exige a verificação das matérias-primas na unidade 

de processamento, dos volumes produzidos e da categorização. O custo estimado 

para essa auditoria de conformidade ao programa americano é da ordem R$ 

5.000,00 por usina, além de R$ 2,00/ha de imagem de satélite (MME, 2017b, p. 36). 

Para uma usina media, que processa 3 milhões de toneladas de cana por ano, este 

custo gira ao redor de R$ 90.000,00 (MME, 2017b, p. 36).  

De qualquer maneira, ainda que imperfeitas, essas políticas de incentivo 

estaduais, nacionais ou regionais surtem efeitos. As tabelas seguintes mostram 

como têm aumentado as exportações de etanol pelo Brasil.  
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Tabela 6 - Crescimento das exportações de etanol brasileiro para os Estados Unidos e Europa 

 

 

Fonte: UNICA/2017 (UNICA, 2017c) 
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Claro que esse aumento nas exportações brasileiras de etanol não podem 

ser creditadas exclusivamente às regulações públicas da Califórnia, EUA e Europa. 

Outras medidas têm sido impactantes e podem ser ainda mais relevantes se 

adotadas de maneira mais abrangente. 

5.4. Precificação do carbono 
 
 

As iniciativas de precificação do carbono são algumas das iniciativas para se 

atingir o desenvolvimento econômico de acordo com a Agenda 2030 e com o Acordo 

de Paris. São um tipo de resposta ao fato de apenas uma pequena parcela da 

transformação de paradigmas necessária para orientar a economia para uma 

direção mais sustentável ser esperada como fundada em complexas e morosas 

formas de cooperação política internacional. As forças do mercado precisam ser 

utilizadas para reforçar essa cooperação política internacional principalmente se 

estruturada com o uso de “metas voluntárias, porém obrigatórias”, como foram as 

Contribuições Pretendidas Determinadas em Nível Nacional do Acordo de Paris.  

Mesmo que possa haver diferentes pontos de vista sobre se o mercado de 

carbono, considerando que há falhas ou simplesmente que tem sido ineficaz para 

orientar a economia para baixos níveis de emissão de carbono, muitas 

possibilidades nunca se materializaram e não existe ainda uma articulação 

abrangente sobre precificação do carbono em escala mundial. Além disso o 

esgotamento de recursos naturais continuam com ferramentas inadequadas para 

internalizar os custos (HAUGEN, 2017, p. 3). E por mais que o regime jurídico 

internacional das mudanças climáticas tenha avançado em conseguir coordenar 

uma  governança internacional, a adoção prática de inovações políticas, 

tecnológicas e institucionais parecem precisar de estímulos mais contundentes que 

metas de emissão.  

As iniciativas de precificação do carbono podem ser uma dessas alternativas 

de estímulos. Sozinhas não têm o condão para transformar drasticamente a 

realidade, precisam ser acompanhadas de políticas públicas, investimentos, 
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incentivos temporários, regulação coordenada e coerente, normas técnicas e 

padrões privados de eficiência e de qualidade. Acima de tudo, precisa haver fomento 

à pesquisa e à adoção de novas tecnologias cujo caráter é estratégico para a efetiva 

transformação da matriz energética atual.  

E na prática já existe um certo preço para o carbono formado pelo mercado 

de carbono (cap and trade), tributação do carbono (cabon tax), padrões de 

ecoeficiência que tornem impeditivas linhas de produção que usem combustíveis 

fósseis ou iniciativas autônomas voluntárias de grandes empresas que atuam no 

mercado global. Esse preço precisa ser oficializado, divulgado, disseminado e 

adotado por um maior número de agentes para haver uma efetiva mudança de 

paradigma levando à precificação das externalidades negativas que as emissões 

geram ao meio ambiente. 

Desde 2007, o Brasil tem um projeto de lei para implementar a taxação do 

carbono. De autoria dos deputados Antonio Carlos Mendes Thame e Luiz Carlos 

Hauly, o PLP 73/2007 (THAME; HAULY, 2007) propõe uma reforma tributária 

ecológica, a fim de regulamentar o artigo 146-A, da Constituição Federal (CF, 1988), 

para instituir os princípios da essencialidade e do diferencial tributário fundados na 

sustentabilidade ambiental e oneração das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE). Dessa maneira, pretende criar a taxação sobre o carbono na forma de 

contribuição de intervenção no domínio econômico, que tem caráter extra fiscal e 

assim não tem finalidade arrecadatória, mas sim busca promover a sustentabilidade 

ambiental e a mitigação do aquecimento global.  

No mundo todo iniciativas como a brasileira têm surgido cada vez com mais 

frequência. Muitas vezes em âmbito infra estatal, em uma unidade da federação, 

como a Califórnia, por exemplo. Atualmente, existe cerca de 51 iniciativas de 

precificação do carbono em vigor ou agendadas para serem implementadas, dentre 

elas 25 sistemas de comercialização de créditos de carbono, a maioria são 

esquemas subnacionais. Além disso há 26 iniciativas de tributação do carbono, 

essas sim em âmbito nacional. O volume dentro dessas iniciativas é o 

correspondente a 20% das emissões globais de gases de efeito estufa (WORLD 

BANK; RAMSTEIN; LAM, 2018, p. 9) 
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 . 

Figura 31 - Onde há estudo ou já está aplicada a taxação do carbono e/ou o comércio de carbono 
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Fonte: Banco Mundial (WORLD BANK; RAMSTEIN; LAM, 2018) 

 

Empresas também têm adotado a precificação do carbono como ferramenta 

para analisar o negócio e avaliar as estratégias de investimento. A medida faz parte 

de uma política de gestão de riscos ou serve para precificar as economias com os 

custos, os ganhos de eficiência e as oportunidades de investimento de baixo 

carbono. O impacto dessas iniciativas é vasto em um contexto de comércio 

globalizado, pois a precificação em um país, região, estado, município pode gerar 

impactos internacionais amplos.  

Isso demonstra como a demarcação entre o Direito Nacional e o Direito 

Internacional está cada vez mais inter-relacionada. Dificilmente normas e relações 

jurídicas têm eficácia puramente nacional, da mesma forma, a aplicação pura do 

Direito Internacional Público ou Privado de maneira estanque também é cada vez 

mais uma exceção. A regra é, pelo contrário, a interdependência do âmbito nacional 

com o internacional e do público com o privado, complexificando ainda mais a 

análise de política pública e de comércio exterior.  

As relações jurídicas, dentro do panorama das cadeias globais de valor 

principalmente as relativas ao Direito Econômico Internacional, implicam cada vez 

mais problemáticas decorrentes da interação entre pessoas públicas e privadas de 

nacionalidades diferentes. É dessa intersecção nacional, internacional, pública e 

privada que possivelmente hão de ser mais bem sistematizadas metodologias de 

análise próprias para tratar desse Direito de aspecto transnacional.  

Basicamente existem duas formas de se precificar o carbono, uma criando 

uma bolsa para comércio de créditos de carbono, emitindo certificados de que uma 

determinada empresa ou empreendimento deixou de emitir GEE e, portanto, pode 

comercializar para aqueles que excederam os limites permitidos para a sua 

atividade. A segunda forma é mediante tributação. As iniciativas propostas e 

aplicadas no Brasil são por meio de contribuição de intervenção no domínio 
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econômico como tem sido a CIDE gasolina e está previsto no PLP 73/2007 na CIDE 

etanol. 

O momento de crise econômica e de ajuste fiscal pode ser oportuno para se 

implementar a precificação das emissões de gases de efeito estufa. Apesar da 

finalidade última de um tributo dessa natureza não ser aumentar a arrecadação, mas 

sim alterar os preços relativos, estimulando a competitividade de produtos e serviços 

mais eficientes, a atual crise pode favorecer o trâmite político para aprovação de 

aumento de receitas. Além disso, esse tema pode conciliar ambientalistas e 

desenvolvimentistas, o que é um dos principais problemas relativos à temática das 

mudanças climáticas. 

Os determinantes da produtividade precisam ser outros. Atualmente a mola 

básica do crescimento econômico é o aumento da produtividade, sem levar em 

conta critérios de eficiência e sustentabilidade. Se essa alteração for feita há a 

capacidade de se colocar a economia nos trilhos do baixo carbono de uma maneira 

muito mais efetiva que qualquer meta internacionalmente assumida. Para promover 

essa alteração de paradigmas, a precificação do carbono é bastante efetiva pois é 

capaz de sinalizar diferentes opções de consumo, promovendo fontes de energia 

limpas e tecnologias de baixo carbono (ESCOLHAS, 2015, p. 11).  

A principal desvantagem apontada para a não adoção da precificação é a 

potencial retração da economia e a perda de competitividade que poderiam ser 

causadas. Com relação à tributação do carbono o efeito recessivo decorre da 

inibição a atividade econômica pela transmissão do gasto tributário para os preços 

finais. Porém o instituto Escolhas calcula que se fosse aplicada uma taxa de US$50 

por tonelada de gás carbônico haveria retração de 0,9% no PIB e -0,1 % na taxa de 

emprego (ESCOLHAS, 2015, p. 11). Valor tão pouco significativo que faz com que 

valha a pena implementar, haja vista as consequências benéficas. 

Outra das preocupações ao se adotar uma política de precificação de 

carbono é a relativa perda de competitividade das empresas nacionais, o que 

serviria de estímulo para que houvesse um redirecionamento de investimento para 

localidades com regulação mais branda. Porém, essa exportação de carbono não 
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tem sido verificada, conforme constata o Banco Mundial (WORLD BANK, 2016), com 

exceção de alguns setores muito intensivos em emissões. Via de regra, esse risco 

tem sido mitigado com políticas públicas e ajustamentos a serem aplicados na 

exportação.  

No longo prazo a cooperação internacional tanto em termos de mais países 

adotarem a precificação de carbono, como em termos de financiamentos 

internacionais e assistência técnica para fomentar tecnologias mais limpas, tende a 

diminuir a preocupação com a competitividade internacional e a equalizar a 

assimetria entre os preços internacionais do carbono. Isso irá eliminar a necessidade 

de protecionismo e vai possibilitar que a precificação do carbono seja usada para 

efetivamente beneficiar a produção de baixo carbono, promovendo desenvolvimento 

tecnológico e técnico ao mesmo tempo que reduz o mercado consumidor para as 

empresas menos eficientes e mais intensivas em emissões.  

Além disso a precificação do carbono tem o potencial de favorecer 

modernização da economia pelo estímulo à criação de produtos e serviços mais 

eficientes e de postos de trabalho sustentáveis. Dessa forma fomenta o 

desenvolvimento econômico, sem deixar de lado o aspecto social e ambiental. E 

para os governos, a precificação do carbono pode ser um instrumento para realizar a 

mitigação de emissões ao mesmo tempo que serve de nova fonte de receitas, o que 

é particularmente importante no atual ambiente econômico de restrições 

orçamentárias. 

Precificando as emissões favorece a transferência internacional de recursos 

de economias desenvolvidas para as dos países em desenvolvimento já que os 

primeiros não querem pagar mais pelos produtos e serviços consumidos e querem 

vender tecnologia limpa ao mesmo tempo que os segundos terão interesse em 

gastar menos com a produção e ganhar mais com produtos e serviços produzidos 

por métodos mais eficientes e sustentáveis. O Banco Mundial estima que a 

cooperação internacional possa chegar ao volume anual de US$100 a US$400 

bilhões até 2030, superando os US$ 2 trilhões em 2050 (WORLD BANK, 2017). 

Nível muito superior ao gasto publico, tendo, portanto, que ser canalizado por meio 

dos investimentos privados ou híbridos. 
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A séria crise de 2007/2008 nos países desenvolvidos e a atual crise nos 

países em desenvolvimento tira a esperança da função do Fundo Verde para o 

Clima que disporia US$ 100 bilhões de recursos públicos de países ricos doadores 

para financiar ações de descarbonização em países em desenvolvimento. Até hoje 

apenas US$ 2,64 bilhões foram conseguidos de fontes públicas e privadas. Assim, a 

lógica de formar fundos não é operacional, a saída mais pragmática é identificar 

justamente contribuir para que bons negócios descarbonizantes sejam lucrativos por 

eficiência e a precificação do carbono contribui para isso.  

Nas bolsas de valores têm surgido produtos com índices de sustentabilidade 

e fundos verdes. Promissora é a iniciativa Portfolio Decarbonization Coalition 

(UNEP-PDC, 2016a), decorrente de uma parceria global entre o PNUMA e o setor 

financeiro. Mais de 200 instituições, incluindo bancos, seguradoras e gestores de 

fundos, coordenam esforços com o PNUMA para induzir uma mudança sistêmica no 

modelo de financiamento adotado no mundo e com isso poder privilegiar o 

oferecimento de recursos para iniciativas sustentáveis75. Isso porque os investidores 

perceberam que o risco trazido pelas mudanças climáticas deve ser levado em conta 

em seus passivos financeiros, assim o cálculo, aplicação e monitoramento dos 

investimentos necessita considerar os objetivos de desenvolvimento sustentável e 

as potenciais ameaças decorrentes do aquecimento global, caso contrário, os ativos 

arriscam perder liquidez e, eventualmente, fazer com que a instituição se torne 

incapaz de honrar seus compromissos no longo prazo. 

No Brasil, o Instituto Escolhas recomenda que a melhor maneira de 

precificar o carbono seria a introdução de uma taxa sobre o carbono acompanhada 

de mudanças na estrutura do PIS/Cofins, que é um dos tributos cumulativos que 

mais prejudica a produtividade e a competitividade da economia brasileira 

(ESCOLHAS, 2015, p. 15). A transformação do PIS/Cofins em um tributo com 

características semelhantes a um imposto sobre o valor agregado (IVA) eliminaria a 

incidência cumulativa do PIS/Cofins na cadeia produtiva e possibilitaria uma alíquota 

                                            
75 Portfolio decarbonization refers to systematic efforts by investors to align their investment portfolios 
with the goals of a low-carbon economy. It includes, but is not limited to, efforts to reduce the carbon 
footprint of investment portfolios, to increase investment in areas such as renewable energy, to 
withdraw capital from high energy consumption activities and to encourage companies and other 
entities to reduce their emissions and support the transition to a low-carbon economy (UNEP-PDC, 
2016b, p. 5). 
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única nas vendas aos consumidores finais, pondo fim à multiplicidade de alíquotas e 

regimes especiais hoje existentes que obstaculizam a transparência do regime 

tributário brasileiro.  

No caso de importação de produtos vindos de países em que não há 

taxação sobre carbono teria de ser implementado um mecanismo de ajuste na 

fronteira, justificado pelo artigo XX do GATT 76. Esse tipo de medida seria, por 

exemplo, a imposição de um imposto de importação ou mesmo requerer dos 

importadores certa quantidade de certificados ou permissões de carbono, os 

chamados Border Carbon Adjustments, ainda não foram adotados em nenhum país, 

mas podem ser juridicamente viabilizados. 

Uma dificuldade na adoção de mecanismos de compensação dos efeitos da 

tributação do carbono sobre a competitividade, mesmo que fundamentados nas 

exceções do Art. XX do GATT, é o risco de que venham a ser entendidos como 

medidas protecionistas e portanto contestados em painel no órgão de soluções de 

controvérsias no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O ideal seria o 

próprio órgão multilateral de comércio realizar a atividade de metaregulação e, assim 

sendo, contribuir para o estabelecimento de critérios homogêneos e 

internacionalmente aceitos para o cálculo dos valores a serem utilizados nos Border 

Carbon Adjustments. Nada obstante, a OMC tem se mostrado reticente em atuar na 

temática ambiental que é incluída na pauta apenas via painéis.  

Assim, para não correr o risco de ser acionado na OMC, mas evitar o risco 

de perda de competitividade para a indústria nacional, a precificação do carbono 

poderia ser compensada com ganhos de eficiência no sistema tributário. A 

incidência da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da 

                                            
76  Artigo XX(b) do GATT 1994 – O Artigo XX(b) estabelece: nada neste Acordo deverá ser 
interpretado de forma a impedir a adoção ou aplicação, por qualquer parte contratante, de medidas: 
... (b) necessárias para proteger a vida humana, animal ou vegetal, ou a saúde 
Teste de duas fases – O Artigo XX(b) prevê̂ um teste de duas fases para determinar se uma medida é 
justificada sob aquela disposição, antes de examinar se ele também satisfaz os elementos do caput 
do Artigo XX. A parte invocando o Artigo XX(b) deve estabelecer: 
1) que a política relativa às medidas para as quais o dispositivo foi invocado inclui- se no espectro de 
políticas destinadas a proteger a vida ou saúde humana, animal ou vegetal; 
2) que as medidas incompatíveis para as quais a exceção está sendo invocada são necessárias para 
cumprir o objetivo da política(UNCTAD, 2003, p. 55) 
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Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) poderia no mesmo 

instrumento legislativo federal ser modificada para aproximá-lo ao de um imposto 

sobre o valor agregado (IVA) estruturado com base nas boas práticas internacionais, 

de acordo com estudos do Instituto Escolhas (2015). 

Promover essa eficiência tributária pode ser mais impactante que a retirada 

ou criação de tributos. O comércio internacional do séc. XXI é diferente do comercio 

do séc. XX cujo tema principal era liberalização de comércio via derrubada de 

barreiras tarifárias e a articulação via grandes acordos internacionais como Quioto 

com metas obrigatórias que se mostraram de difícil viabilização. Mega acordos 

preferenciais têm substituído os multilaterais e a preocupação com barreiras não é 

focada na tributação. Os impeditivos ao livre comércio são muito mais complexos e 

de difícil negociação, pois muitas vezes nem sequer apresentam-se 

necessariamente como medidas de comércio internacional, estão dentro dos 

sistemas jurídicos nacionais, são medidas administrativas adotadas dentro das 

fronteiras, Behind Borders Measures (THORSTENSEN; MESQUITA, 2016). E cada 

país no exercício de seu poder soberano pode dispor de suas políticas públicas da 

maneira que entender mais conveniente. Fusão de questões jurídicas, politicas, 

econômicas abrangentes são cada vez mais corriqueiras o que demanda uma 

articulação de política pública cada vez mais criativa e coordenada. 

A precificação do carbono é uma medida que pode ser bastante eficaz para 

fomentar essa coordenação e contribuir para a mudança do paradigma da economia 

atual fomentando a descarbonização. Uma nova contribuição de intervenção no 

domínio econômico de forma abrangente, aplicável a todos os consumidores, seria 

desaconselhada pelo volume significativo de recursos e de burocracia que precisaria 

mobilizar e pelo limite da vinculação de receita. Por outro lado uma tributação mais 

acima na cadeia produtiva, incidente sobre a distribuição tributando o barril de 

petróleo quando sai da Petrobras, por exemplo, seria relativamente mais fácil de ser 

implementada e surtiria mais resultados. São poucas as empresas que trabalham no 

mercado de combustíveis fósseis e todas bastante conhecidas já́ que o mercado é 

um dos mais consolidados (ESCOLHAS, 2015, p. 11). 
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Diferentemente da tributação específica, como a CIDE incidente sobre o 

diesel e a gasolina, um tributo sobre as emissões de carbono impactaria todos os 

combustíveis fósseis, como gás natural, dessa forma, fazendo termelétricas 

custarem muito mais que hidrelétricas, parques eólicos ou painéis solares e, assim, 

alterando o preço relativos dos produtos e serviços. Os sustentáveis, mais eficientes 

e que usam tecnologia mais limpa em sua produção, seriam mais baratos que os 

carbonos intensivos. 

Porém esse sobre-preço no combustível teria efeito dominó em toda a 

economia, causando uma alta generalizada de preços em outros produtos e 

serviços. Por outro lado se a medida for acompanhada de rearranjos e correções 

das distorções existentes na estrutura tributaria atual, pode inclusive haver um 

ganho significativo em eficiência para a indústria brasileira, com aumento da 

arrecadação e contenção do aumento dos preços . 

Os estudos do Instituto Escolhas sobre a correção de distorções de 

PIS/Cofins que geram perda de competitividade sobretudo em virtude da 

cumulatividade, corroboram com a tese de que reestruturar o sistema tributário para 

neutralizar essas distorções, gera empregos e aumento de arrecadação. Além claro, 

de no longo prazo haver o efeito dinâmico de reorganizar a economia. 

Portanto, nesse momento de necessário aumento de arrecadação e de 

ajuste fiscal, uma reestruturação do sistema tributário para garantir maior eficiência e 

competitividade à produção brasileira poderia ser uma das soluções. Não há uma 

fórmula mágica e certamente o modelo abundante e caótico que inspira o Direito 

Tributário brasileiro vai demorar a ser superado. Mas são em oportunidades como as 

atuais, de confluência de interesses, que se consegue alterar significativamente os 

paradigmas (ESCOLHAS, 2015, p. 11). Além de avanços na área tributária, 

articulações diplomáticas podem ser eficientes para catalisar mudanças econômicas 

e produtivas que levem ao incentivo da sucroenergia um exemplo desse tipo de 

iniciativa é a plataforma para o Biofuturo. 
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5.5. Biofuture Platform  

 

A plataforma para o Biofuturo foi proposta pelo governo brasileiro aos países 

líderes na produção de biocombustíveis em todos os cinco continentes, a fim de 

reunir um grupo relativamente limitado, mas forte, de países com ideias semelhantes 

que já são líderes na nova bioeconomia ou estão interessados em seu 

desenvolvimento. Trata-se de uma “visão ambiciosa para o papel dos 

biocombustíveis, da bioenergia e da bioeconomia moderna nas próximas décadas” 

(BIOFUTURE, 2017, p. 1).  

No contexto da 23ª Conferência das Partes da Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (COP 23), em Bonn, Alemanha, foi assinada uma 

declaração com metas para 2030 e uma lista de ações e políticas sugeridas para o 

seu cumprimento. Os países signatários foram Brasil, Argentina, Canadá, China, 

Dinamarca, Egito, Filipinas, Finlândia, França, Índia, Indonésia, Itália, Marrocos, 

Moçambique, Países Baixos, Paraguai, Reino Unido, Suécia e Uruguai. “A 

bioenergia é fundamental em várias áreas, incluindo aquecimento e transportes, e 

particularmente em transporte pesado, marítimo e aéreo, em que opções práticas 

são escassas” (BIOFUTURE, 2017, p. 3)  

A plataforma foi lançada na COP 22 e busca soluções imediatas e 

escalonáveis para a redução de emissões de carbono na atmosfera provenientes do 

setor de transportes. Entre as metas previstas para os governos está a “promoção 

do comércio internacional de biocombustíveis mediante o estímulo a padrões de 

qualidade e sustentabilidade” (BIOFUTURE, 2017, p. 1). Independentemente das 

iniciativas voltadas a eletrificação dos transportes, também é necessário que sejam 

desenvolvidas alternativas mais sustentáveis ao uso de combustíveis fósseis no 

setor de transporte e na indústria. Uma alternativa imediata, sem necessidade de 

grandes alterações na infraestrutura existente ou na frota de veículos, é o aumento 

de eficiência energética dos motores a combustão. Outra maneira é a utilização de 

combustíveis com menor teor de carbono em relação aos combustíveis fósseis. 
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A estratégia de articulação Biofuturo é uma iniciativa para promover o 

diálogo entre governos, indústria, academia, organizações internacionais, 

instituições financeiras e outras partes interessadas, de forma flexível e dinâmica, de 

modo a alcançar a cooperação dos diversos atores e acelerar o desenvolvimento e 

expansão sustentável da exploração dos biocombustíveis avançados de baixo 

carbono na matriz energética global e a bioeconomia. Para tanto o uso de padrões e 

de certificações precisará ser central. 

Com essa iniciativa diplomática, encabeçada pelo Itamaraty e também pelo 

BNDES, contribui-se para harmonizar os critérios de mensuração e para articular o 

mercado. Ao mesmo tempo ressaltam para o mundo os avanços tecnológicos e de 

gestão que têm aumentado a sustentabilidade socioambiental dos biocombustíveis 

aumentando com isso as vantagens que eles podem trazer, principalmente gerando 

uma bioeconomia indireta ainda mais abrangente. Assim colabora para que os 

países alcancem mais rápido suas metas de redução de emissões de carbono, 

especialmente no setor de transportes.  

Além disso esses avanços tecnológicos possibilitam que mais produtores 

possam repetir a experiência brasileira e americana de produção de etanol em larga 

escala, usando palha, outros resíduos agrícolas e urbanos não comestíveis. Isso 

aumenta a abrangência das parcerias internacionais e retira o peso de alegações 

relacionadas à competição com a produção de alimentos ou de falta de segurança 

na disponibilidade de matéria prima para produção de etanol. Parcerias com China e 

Índia, que, até pouco tempo atrás, demonstravam receio na adoção de programas 

de expansão em larga escala do consumo doméstico de biocombustíveis foram 

viabilizadas por meio da Plataforma do Biofuturo (MILANEZ et al., 2017, p. 334). 

A governança internacional da bioenergia tinha sido fragmentada, nunca 

houve uma organização internacional com legitimidade universal, como é a OPEC 

para o mercado de hidrocarbonetos. O modelo escolhido pela  Plataforma do 

Biofuturo busca estabelecer parcerias com os vários atores e organizações já 

existentes no mercado para aumentar a qualidade das discussões a respeito dos 

problemas relativos aos biocombustíveis e as possíveis soluções, evitando a 

duplicação de esforços (MILANEZ et al., 2017, p. 334). Porém, sua característica 
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central será́ propiciar foro especializado para debate de políticas públicas sobre 

biocombustíveis e que com isso sejam harmonizadas as regras entre os países-

membros e os mercados consumidores.  

Com isso busca ser um canal semi-institucionalizado, diferentemente de 

outras iniciativas de fomento aos biocombustíveis, primordialmente no setor privado, 

como é o caso da Below50, aliança de corporações privadas interessadas na 

promoção em grande escala de combustíveis com ao menos 50% de economia de 

carbono em relação aos combustíveis fósseis tradicionais (BELOW50 FUELS, 

2017). O Biofuturo, pela promoção do diálogo propositivo entre os países-membros, 

pretende ganhar legitimidade internacional para tratar de políticas de incentivo, 

mecanismos de financiamento, remuneração por serviços ambientais, padronização, 

pesquisa, desenvolvimento e práticas de sustentabilidade relacionadas à 

bioeconomia e aos biocombustíveis, principalmente os avançados (MILANEZ et al., 

2017, p. 334) .  

Possivelmente esse foro especializado para debate de políticas públicas 

sobre biocombustíveis irá suprimir a necessidade de negociação de tratados formais 

ou de metas vinculantes, modelagens jurídicas que dificultariam a adesão 

abrangente dos países-membros.  O resultado futuro esperado é que a iniciativa 

consiga motivar transformações regulatórias domésticas e a harmonização das 

regras entre os países-membros e os mercados consumidores. Assim sinalizando 

positivamente para investidores potenciais no mercado de bioenergia para assim 

contribuir para a aceleração da adoção de biocombustíveis e para a ampliação dos 

produtos e serviços que possibilitem o fomento de uma bioeconomia. 
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6. Padronização 

 
Conforme visto no capítulo anterior, os diversos mecanismos de governança 

do etanol na sua maioria transnacionais, multiníveis e multiatores estão estruturados 

em torno de compromissos voluntários que dependem de padrões para serem 

verificados quanto à eficácia e ao cumprimento. O objetivo neste capítulo será 

justamente aprofundar essas relações causais, explicitando que a maior demanda 

por critérios de padronização e certificação acaba gerando efetividade da Agenda 

2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.  

 
Figura  32 - Ciranda de alguns mecanismos que geram maior procura por padrões de sustentabilidade 

 
 

Nesse mesmo sentido algumas iniciativas empreendidas voluntariamente 

por empresas, governos, organizações intergovernamentais, grandes grupos e 

outras partes interessadas, podem contribuir mais para a implementação dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável do que compromissos legalmente 
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vinculantes em torno de normas de comando e controle. Também nesse contexto 

padrões são essenciais para aferir a qualidade e a comparatividade das ações. 

Aplicável à qualquer indústria, não apenas à sucroalcoleira, o pacote de 

normas ambientais denominadas de ISO 14000, a que se destaca é a ISO 14001,  

estabelece um conjunto de diretrizes e requisitos relativos a um sistema de gestão 

ambiental empresarial, ajudando a formular iniciativas que levem em conta os 

requisitos legais e os impactos ambientais significativos durante o seu processo 

produtivo, para que seja possível a mitigação dos impactos ambientais que possam 

ser controlados pelas organizações (ISO, 2005).  
Essa norma de gestão ambiental, é apresentada pelo setor empresarial 
como uma apólice de garantia ambiental de seus produtos, e como uma 
alternativa que proporcione o desenvolvimento sustentável, construindo elos 
de ligação entre os stakeholders, neste caso a indústria, o governo e os 
consumidores (PIACENTE, 2005). 
 

O pacote ISO 14000 se divide em quatro grupos: o primeiro com normas 

referentes ao Sistema de Gestão Ambiental-SGA (14001 e 14004); um segundo 

sobre Auditoria e Desempenho Ambiental-ADA (14010, 14011, 14012, 14014, 

14015, 14031 e 14032); o terceiro sobre procedimentos de rotulagem ambiental 

(14020, 14021,14022, 14023, 14024); e o quarto sobre a análise de ciclo de vida e 

produtos (14040, 14041, 14042, 14043 e ISO Guide 64) (ISO, 2005). No caso do 

Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é o organismo que 

representa o país como sócio fundador no Conselho Superior da ISO. ABNT criou 

em 1994 um grupo de estudo específico para lidar com a temática ambiental(ABNT, 

2017).  

Do ponto de vista das barreiras técnica no Brasil, o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) é o responsável pela notificação 

dos regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação para que as normas sejam 

submetidas às análises da OMC, para evitar problemas de barreiras técnicas ao 

comércio e outras distorções no comércio internacional(ROSA; CESAR, 2018).  
O conceito sobre o que é uma barreira técnica é amplo e propositadamente 
ambíguo. Tais barreiras surgem da aplicação de normas técnicas (NT), 
regulamentos técnicos (RT), procedimentos de avaliação da conformidade 
(PAC) e pela não aceitação ou não existência de acordos de 
reconhecimento sobre o uso destas exigências (...)Barreiras Técnicas às 
Exportações são barreiras comerciais não tarifárias derivadas da utilização 
de normas ou regulamentos técnicos não transparentes ou que não se 
baseiem em normas internacionalmente relevantes ou, ainda, decorrentes 
da adoção de procedimentos de avaliação da conformidade não 
transparentes e/ou demasiadamente dispendiosos, bem como de inspeções 
excessivamente rigorosas ou demoradas e estejam em desconformidade 
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com as regras e os princípios dispostos no Acordo TBT da OMC 
(Inmetro).(INMETRO, 2017). 
 

 

Para evitar problemas com barreira técnicas ao comércio internacional e 

comprovar o atendimento a normas internacionais de qualidade, existem diversas 

certificações independentes, criadas por stakeholders, visando suprir a falta de ação 

do governo nesse sentido (PIACENTE, 2005). Entre elas, a que tem sido mais 

utilizada por ser voltada especificamente para a certificação do etanol da cana de 

açúcar, é a Bonsucro, que será detalhada mais a frente. 

Outro exemplo é a Parceria Global de Bioenergia (GBEP, em inglês) criada 

em 2005 com objetivo de promover a produção e uso sustentável da bioenergia, 

surgiu no âmbito do G8 + 5 (França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Japão, Estados 

Unidos e Canadá mais África do Sul, México, China, Índia e Brasil) promoveu um 

mapeamento da bioenergia e iniciou um processo de  padronização das 

metodologias. Em 2011 foram ratificados 24 indicadores utilizados como referencial 

de sustentabilidade do setor com aspectos econômicos, sociais e ambientais tendo 

pesos iguais. 

A iniciativa conta com a participação de várias organizações internacionais, 

como Banco Mundial, Agência Internacional de Energia, Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento (Unctad), ao todo são 23 países e 15 organizações 

(GBEP, 2017). Esses indicadores de sustentabilidade são disponibilizados 

gratuitamente para os formuladores de políticas públicas dos países interessados e 

para os agentes envolvidos na produção, distribuição e consumo.  
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Figura  33 - Indicadores de sustentabilidade indicados pela Parceria Global de Bioenergia 

 
Fonte: GBEP (GIEGRICH et al., 2018, p. 7) 

Essa e outras metodologias de aferição da sustentabilidade da bioenergia 

são fundamentais para refletir a realidade da produção em cadeias globais de valor 

e as decorrentes relações jurídicas, principalmente as relacionadas ao Direito 

Econômico Internacional que envolvem cada vez mais problemas decorrentes da 

interação entre pessoas públicas e privadas de diferentes nacionalidades. A 

metodologia de padronização tem se mostrado útil principalmente por permitir maior 

facilidade para a interação nacional, internacional, pública e privada. Nesse 

contexto, as normas precisam ser ágeis e pragmáticas para serem eficazes, pois 

ganhos de convergência, coerência e cooperação (THORSTENSEN; MESQUITA, 

2016) regulatória são essenciais para assegurar a competitividade nesse contexto 

em que a eficiente administração da logística global representa o diferencial 

estratégico entre as empresas. 

Nesse sentido as diversas iniciativas de sustentabilidade para 

biocombustíveis são estruturados por protocolos governamentais e privados. Os 
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governamentais que possuam sujeição obrigatória são juridicamente classificados 

como regulamentos técnicos, sendo, portanto submetidos aos critérios do Acordo 

sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT) (WTO, 1994). Por sua vez, as 

iniciativas de sujeição voluntária manifestam-se por meio de normas técnicas e de 

procedimentos de avaliação de conformidade e podem ser denominados padrões 

voluntários de sustentabilidade. 

Tanto os regulamentos técnicos, como as normas técnicas, possuem a 

função de orientar a produção sustentável de biocombustíveis. Porém, para ser 

acionável dentro do regime jurídico da Organização Mundial do Comércio, como 

pelo TBT essas iniciativas têm de ser obrigatórias ou serem respaldadas pelo poder 

público dos Estados Membros da OMC, como critérios de admissibilidade. Os 

regulamentos técnicos tendem a focar nos interesses energéticos, econômicos e de 

sustentabilidade da sua respectiva região conforme foi visto anteriormente, “a EU-

RED procura defender os interesses particulares da União Europeia, enquanto o 

RFS atende aos interesses dos EUA e o LCFS aos da Califórnia” (CORREIA, 2015, 

p. 112).  

As iniciativas privadas podem ser denominadas padrões privados ou 

padrões de mercado quando designam os originários das empresas ou de 

organizações não governamentais que são diferentes dos padrões privados 

internacionais elaborados por instituições reconhecidas pelos governos como a ISO. 

Também podem ser chamados de padrões de sustentabilidade quando contribuem 

para uma gestão mais eficiente da produção e da distribuição, colocando em prática 

métodos mais sustentáveis.  

Apesar de serem oficialmente voluntários, uma vez que nenhuma entidade 

governamental ou internacional exige seu cumprimento, podem na prática, ter muita 

aplicabilidade e representar um tipo de barreira à entrada em mercados mais 

regulados. Essa característica, no sentido de Terence C. Halliday e Gregory Shaffer 

(HALLIDAY; SHAFFER, 2015), faria com que houvesse uma obrigatoriedade, como 

se fosse a conseguida por força de norma transnacional.  

Dessa maneira, padrões privados se mostram eficientes para articular o 

novo institucionalismo (HALL; TAYLOR, 1996), focado na governança. Exercem três 

papéis simultaneamente: substituem regulação pública inadequada, criam 

regulamentação cada vez mais rigorosa em áreas como a ambiental, por exemplo, 

superando as regulamentações públicas e fornecendo bases sistematizadas para a 
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diferenciação dos produtos (VIEIRA; THORSTENSEN, 2016), ou seja formas de 

comparação uniforme para permitir distinguir um produto dos demais.  

Em grande parte, a escalada de desenvolvimento de normas privadas e de 

adoção de padrões de sustentabilidade é uma resposta às medidas regulatórias 

implementadas pela Europa, EUA e Califórnia. Porém, também fazem parte de 

tendências mais amplas de coordenação da cadeia de valor no contexto das 

mudanças em curso e das tendências dos controles regulatórios, da demanda do 

consumidor, e da governança multistakeholder e pragmática que vem sendo 

necessária no âmbito do comércio internacional. 

Os padrões privados são uma de quatro combinações possíveis entre 

formas de regulação público/privado e obrigatória/voluntário (HENSON; 

HUMPHREY, 2010, p. 1630). Os quatro tipos são: padrões públicos obrigatórios: 

denominados regulamentos, obrigam por força de lei interna; normas públicas 

voluntárias: padrões que são criados por organismos públicos, mas cuja adoção é 

voluntária, podem ser condição para a consecução de algum tipo de vantagem ou 

acesso a mercado; normas desenvolvidos pelo setor privado que são, em seguida, 

tornadas obrigatórias pelo poder público, pois são consideradas exigências de 

comprovação de uma determinada qualidade; e normas privadas voluntárias: 

desenvolvidos e aprovados por organismos privados e que são exigidas apenas por 

esses entes privados, mas que, porém podem ter bastante efetividade caso essa 

empresa privada seja uma grande empresa transnacional que detenha parcela 

substancial do mercado.  

Além disso, as normas privadas voluntárias têm cinco funções a 

desempenhar (HENSON; HUMPHREY, 2010, p. 1631): formular os procedimentos 

operacionais de um padrão; decidir sobre a adoção ou não de um padrão; 

implementar a regra prevista a partir de procedimentos de adequação, avaliação de 

conformidade para verificar se aqueles que afirmam cumprir a norma podem 

fornecer provas documentais para comprovar o cumprimento das normas; 

certificação, recomendação de medidas corretivas ou desacreditação caso não haja 

conformidade. 

É destacável a existência de uma divisão temática (THORSTENSEN; 

VIEIRA, 2015, p. 5) entre: padrões relacionados a segurança alimentar; regulações 

exigindo o cumprimento de normas ambientais e sociais; padrões técnicos e de 

qualidade; e, por último, quadros normativos meta regulatórios, a respeito de 
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melhores práticas para serem elaboradas as normas privadas voluntárias.   Relativo 

ao mercado sucroalcooleiro Bonsucro é um desses casos de norma privada 

voluntária que exige cumprimento de normas ambientais e sociais. 

Em termos práticos, os diversos stakeholders, inclusive os consumidores, 

estão exigindo cada vez mais das cadeias produtivas, principalmente das 

agroindustriais, certificações que atestem a conformidade dos produtos com padrões 

sobre a forma como são produzidos, processados e distribuídos (DENNY; JULIÃO, 

2017). Exemplos incluem os produtos orgânicos, cultivados localmente, livres de 

organismos geneticamente modificados e produtos sustentáveis. Atestar a 

sustentabilidade pode ser considerada de todos o mais complexo, pois abrange um 

conjunto de fatores os mais variados e interdependentes que podem para uns ser 

encarado como benéficos enquanto para outros, o oposto.  

Trata-se de um ‘wicked problem’ requerendo para sua solução o 

envolvimento múltiplo das partes interessadas e que deve ser gerenciado por 

iniciativas multilaterais e com mecanismos de governança. Essas iniciativas 

consistem em sistemas destinados a regular o comportamento da indústria e a 

promover práticas de negócios sustentáveis. E são formados por uma ampla gama 

de participantes, incluindo organizações não-governamentais (ONGs), sindicatos, 

grupos de produtores, governos e corporações. 

Na cadeia de valor de biocombustível para etanol de cana-de-açúcar as 

certificações pretendem atestar a adoção da prática de critérios técnicos, viabilidade 

econômica e responsabilidade socioambiental dentro da cadeia de produção dos 

biocombustíveis, permitindo também a comprovação de cumprimento a padrões 

globais para a produção e qualidade, o que facilita a internacionalização do produto 

(BONSUCRO, 2014; HERGERT; BATTISTELLA, 2015; VIART; SEIXAS; 

BONSUCRO, 2017). A figura abaixo elaborada por uma das empresas credenciadas 

para realizar auditorias de certificação para os principais indicadores da certificação 

Bonsucro mostra em que elos da cadeia produtiva é feita a aferição dos critérios de 

sustentabilidade. 
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Figura  34 - Certificação ambiental e social na cadeia produtiva do etanol 

 
Fonte: SGS (SGS, 2017) 

 

A Bonsucro é um exemplo de iniciativa multistakeholder, assim como os três 

mais conhecidos mecanismos de certificação: a Forest Stewardship Council (FSC), 

Marine Stewardship Council (MSC) e Rainforest Alliance. Todas essas formas de 

institucionalizações buscam driblar a ‘tragédia dos comuns’ (HARDIN, 1968; 

OLSON, 1971) e instrumentalizar um novo tipo de organização que sirva para 

implementar formas de governança multinível e multistakeholders.  

O FSC é uma organização não governamental independente, sem fins 

lucrativos, cujo escopo é promover o manejo florestal responsável. Fundado em 

1993, na Alemanha, atua em mais de 70 países inclusive no Brasil, desde 1996. Age 

contra o desmatamento global e certifica “manejo florestal ambientalmente 

adequado, socialmente benéfico e economicamente viável” (FSC, 2017). Seu selo 

indica que houve produção responsável de produtos florestais, sendo assim 

possibilita que os consumidores e empresas tomem decisões conscientes de 

compra de papeis e madeiras por exemplo. 

O MSC qualifica o mercado de frutos do mar para promover práticas de 

pesca sustentável. A certificação garante a rastreabilidade dos produtos pesqueiros 

e, assim, busca “ajudar a transformar os mercados globais de produtos pesqueiros, 

oferecendo às pescarias de todo o mundo, uma forma de serem reconhecidas e 

recompensadas por uma boa gestão ambiental” (MSC, 2017). Nos países em 
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desenvolvimento pratica modos facilitados e menos custosos para conseguir a 

certificação, afinal a maioria dos produtos pesqueiros a nível mundial vem desses 

países e de comunidades sem muitos recursos que dependem da pesca como fonte 

de nutrição e um meio de vida.  

A Rainforest Alliance oferece a certificação de Cadeia de Custódia da Rede 

de Agricultura Sustentável. Com isso respalda a Cadeia de Custódia (CoC) toda, ou 

seja, se o produto ostenta o selo da Rainforest Alliance significa que todos os níveis 

de produção passaram pelo processo de analise de conformidade com os padrões 

de sustentabilidade. Além disso, a metodologia leva em conta o “nível de risco para 

determinar o tipo e a frequência das auditorias para as empresas que adquirem 

produtos de fazendas certificadas pela Rainforest Alliance” (RAINFOREST 

ALLIANCE, 2017).  

No setor sucroenergético em particular, os esquemas privados mais 

adotados são a Bonsucro (Better Sugarcane Initiative), a ISCC (International 

Sustainability & Carbon Certification) e o RSB (Roundtable on Sustainable 

Materials).  

 

 
Figura  35 - Principais esquemas de certificação ambiental para biomassa e biocombustíveis 

 
Fonte: UNICAMP (OLIVEIRA, 2013, p. 99) 

 

A Bonsucro será analisada em detalhe mais à frente, a ISCC fornece 

certificações que atestam a sustentabilidade em cadeias de fornecimento totalmente 

rastreáveis e livres de desmatamento. São divididos em 3 tipos: mercado de 

alimentos, agropecuária e biocombustíveis, biocombustíveis comercializados na 
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Europa e produtos agrícolas produzidos sem organismos geneticamente 

modificados.  

 
Figura  36 -  Padrão ISCC 

 
Fonte: ISCC (ISCC, 2017) 

A RSB é uma organização global, multi-stakeholder que fornece ferramentas 

de certificação que reduzem os riscos do negócio principalmente para empresas que 

usam biomateriais sustentáveis, biocombustíveis e biomassa. Assegura a segurança 

alimentar, o desenvolvimento rural e a proteção dos ecossistemas. Está diretamente 

relacionada ao cumprimento dos ODS. 
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Fonte: RSB (RSB, 2017) 

6.1. Esquema público brasileiro - Certificação da Produção Eficiente 
de Biocombustíveis  

 

Nem só de certificações privadas se constitui o mercado. Especialmente no 

Brasil uma novidade governamental nessa área promete ser amplamente adotada. A 

Certificação da Produção Eficiente de Biocombustíveis com padronização do 

processo de promoção de energias renováveis brasileiras colocará o país em um 

patamar ainda mais elevado dentro do cenário internacional, com padronização do 

sistema de informações por meios de inventários públicos e privados. 

O Programa de Avaliação do Ciclo de Vida no RenovaBio faz parte de um 

sistema que usa metodologia com forte base científica, reconhecido em âmbito 

internacional para organizar, armazenar e disseminar informações padronizadas 

sobre inventários do Ciclo de Vida da produção industrial. Essa metodologia deve 

ser usada na elaboração de inventários públicos e privados. No Brasil, essas normas 

estão condensadas na ABNT NBR ISO14040: 2001 e na ABNT NBR ISO14044 

(CONMETRO, 2010, p. 5). E internacionalmente pela International Life Cycle 

Partnerships for a Sustainable World (UNEP/SETAC) e pela International 

Organization for Standardization (ISO) (MME, 2017b, p. 44). 

Esse programa tem como objetivo padronizar as informações, para melhor 

conhecer os impactos ambientais associados a todo o ciclo de vida de produtos e 

serviços e desse modo servir para gestão ambiental. Visa identificar e mensurar as 

“incidências ambientais dos materiais, dos processos e dos produtos”, para que com 

as informações obtidas, padronizadas com bases científicas, seja possível o 

Figura  37 - Padrao RSB 
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“desenvolvimento de novos produtos e a detecção de melhorias a serem aplicadas” 

(CONMETRO, 2010, p. 5) 

A análise dos impactos ambientais de um produto e serviço, durante o ciclo 

de vida, contabiliza além dos materiais a energia consumida pelos processos 

produtivos e com isso as emissões de carbono equivalente no meio ambiente desde 

a extração dos recursos naturais usados como insumos, incluindo os processos de 

transformação, transporte, uso e disposição final. Por essa metodologia é possível 

identificar quais estágios do ciclo de vida são mais impactantes e quais devem ser o 

foco primordial de melhorias em processos e do desenvolvimento de produtos.  

 

Tabela 7 - Dados e parâmetros para certificação dos biocombustíveis no RenovaBio 
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Fonte: MME (MME, 2017b, p. 44) 

 

No âmbito do programa RenovaBio a avaliação do ciclo de vida será 

fundamental para a certificação dos biocombustíveis no âmbito da unidade produtora 

do biocombustível (usina) e também das importadoras. 

 
(i) à montante do processo agrícola (insumos e infraestrutura), com dados 
advindos do banco de dados “ecoinvent”; ii) do processo agrícola 
propriamente (fase agrícola); e (iii) do processo agroindustrial (fase 
industrial). Para que a intensidade de carbono do biocombustível nacional 
seja comparável à do biocombustível importado, as emissões de GEE da 
fase de distribuição serão contabilizadas. (MME, 2017b, p. 41) 
 
 

O protocolo de avaliação de conformidade do desempenho ambiental terá 

seus documentos e planilhas processados por ferramentas de apoio do RenovaCalc 

e poderá ser de duas formas: “a) com o “perfil de produção especifico”, no qual são 

considerados dados primários dos processos produtivos da área sob gestão direta 

da usina; ou b) com “perfil de produção padrão” (“default”)” (MME, 2017b, p. 41).  

No primeiro, a organização de dados, preenchimento das planilhas do 

RenovaCalc e a auditoria para certificação serão mais trabalhosos. Já o “perfil de 

produção padrão”, os processos de oferta e verificação de dados serão mais simples 

e menos onerosos, porém corresponderá apenas ao nível tecnológico mais comum 
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num determinado momento, assim o produtor de biocombustível não conseguirá se 

distinguir favoravelmente dos seus concorrentes, apenas demonstrar que cumpre o 

que é padrão. 

Para a obtenção do índice de desempenho ambiental dos biocombustíveis, 

pela avaliação do ciclo de vida, os seguintes passos são seguidos: 

 
a) Estabelecimento da unidade de referência (ou unidade funcional14 = 1 
MJ de biocombustível) e do fluxo de referência15 da ACV, que passam a 
ser considerados nos cálculos seguintes; b) Somatória das emissões de 
GEE do ciclo de vida do biocombustível; c) Conversão dos GEE em g 
CO2eq, em função dos fatores de caracterização de cada GEE. (MME, 
2017b, p. 41) 

 

O algoritmo de processamento de dados, denominado RenovaCalc, 

propiciará o registro dos dados relativos aos parâmetros a serem monitorados - 

Tabelas 1 e 2 acima - e com essa informação realizará a análise dos passos de 

avaliação - itens “a” a “c” -, o resultado obtido será o índice de intensidade de 

carbono em g CO2eq/MJ do determinado biocombustível sob análise.  

A Certificação da Produção Eficiente de Biocombustíveis prevista no 

RenovaBio não irá avaliar a conformidade de processos e componentes, mas 

apenas o cálculo de emissões de GEE no processo produtivo existente. Assim não 

há uma condição prévia para conseguir a certificação, todos os produtores de 

biocombustíveis podem requerê-la para serem incluídos no RenovaBio e com isso 

apenas irão submeter o seu processo produtivo a uma mensuração de acordo com a 

calculadora RenovaCalc. Não há um mínimo necessário de sustentabilidade para 

que o produtor de biocombustível seja incluído no RenovaBio já que os agentes 

serão apenas mensurados, não selecionados. 

E essa certificação ficará sob responsabilidade das “Firmas Inspetoras”, 

devidamente “credenciadas pelo MME ou pelo órgão/entidade da União ao qual o 

Ministério delegar esta atribuição” (MME, 2017b, p. 41), cabendo à ANP fiscalizar a 

atuação delas podendo aplicar sanções administrativas e pecuniárias caso 

descumpram as exigências previstas no RenovaBio. Além disso, os dados que 

subsidiam a composição da nota de eficiência energético-ambiental deverão ser 

submetidos à consulta pública.  

 
É importante ressaltar que estas exigências relacionadas à divulgação de 
dados sobre o processo de constituição da nota de eficiência energético-
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ambiental terão um importante efeito de fiscalização mútua entre as usinas 
produtoras de biocombustíveis, auxiliando na identificação de fraudes. 
Através deste mecanismo pretende-se evitar informações assimétricas que 
poderiam comprometer a lisura do processo de certificação, e 
consequentemente o jogo concorrencial entre os diversos agentes 
econômicos. (MME, 2017b, p. 41) 

 

Outra iniciativa de processamento de dados padronizados útil no longo 

prazo é a Biorrefinaria Virtual de Cana-de-Açúcar (BVC), uma plataforma de 

simulação computacional que possibilita avaliar tecnicamente e nos três eixos da 

sustentabilidade - econômico, ambiental e social - a viabilidade de diferentes 

diretrizes e da integração de tecnologias na cadeia produtiva da cana-de-açúcar e 

de outras biomassas. Foi desenvolvida pela Divisão de Avaliação Integrada de 

Biorrefinarias do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), 

integrado ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).  

São objeto dessa simulação computacional a produção de etanol celulósico, 

a obtenção de produtos de química sustentável cujos elementos químicos degradem 

menos a natureza, alternativas de manejos agrícolas para a cana-de-açúcar e 

diferentes estratégias de melhor comercialização e uso do etanol como 

biocombustível. 

 
Na área agrícola, o modelo de avaliação desenvolvido/utilizado na BVC 
(CanaSoft) incorpora parâmetros como, por exemplo, tipos de colheita e 
plantio, etapas de transporte, operações agrícolas, maquinários, 
implementos, mão de obra, agroquímicos, fertilizantes, entre outros. No 
setor industrial a BVC utiliza balanços de massa e energia do processo para 
realizar a avaliação técnica de diferentes opções de produtos e tecnologias 
para biorrefinarias através de softwares de simulação de processos. Já na 
área de logística e uso final, é possível analisar a influência do transporte do 
etanol no impacto total do produto, entre outros fatores. Indicadores de 
sustentabilidade social e ambiental são calculados na BVC por meio de 
metodologias como a Matriz Insumo Produto e a Análise de Ciclo de Vida, 
respectivamente. (CTBE, 2017) 

 

Essa tecnologia está disponível a usuários internos do CNPEM e ao público 

externo do Brasil e exterior, que tenha submetido proposta de pesquisa via Portal de 

Usuários e tenha sido admitido pelo CNPEM, que na sequencia oferece serviço, 

treinamento e suporte na operação dos seus equipamentos. Enquanto tem 

avançado nos processos de certificação da produtividade de biocombustíveis, o país 

se prepara para aprimorar os sistemas privados de regularizar tais fontes de energia, 

metodologia já avançada no continente europeu. 

 



 194

6.2. Esquema privado mais utilizado no Brasil - Bonsucro  

 

Atualmente, o esquema de certificação Bonsucro (Better Sugarcane 

Initiative) é mais complexo que o proposto para o Programa RenovaBio, e é o mais 

adotado pelo mercado sucroenergético brasileiro (UNICA, 2012), cerca de 47 usinas 

brasileiras possuem a certificação Bonsucro e cinco certificadoras estão acreditadas 

para sua verificação (CERT-ID, Control Union, LRQA, SCS Global e SGS) (MME, 

2017b). Seus critérios correspondem ao que é exigido por países importadores, 

inclusive EUA e UE, e atende o que empresas globais compradoras de produtos 

derivados da cana-de- açúcar demandam como Unilever, Ferrero, Pepsi Co e Coca-

Cola (MME, 2017b).(MME, 2017b, p. 44). 

Em termos se abrangência global tem 470 membros, que corresponde a 

25% da terra dedicada a produção de cana, com 57 milhões de toneladas de cana 

certificadas, 19,6% do açúcar produzido e 15,8% de todo o etanol produzido. Esse 

universo agroindustrial atinge 159.224 trabalhadores no mundo, com o menor nível 

de acidentes de trabalho da história (média de 3.81 por milhão de horas 

trabalhadas). A adoção dessa certificação é responsável por 80% de redução do uso 

da água no Brasil e na Austrália desde 2011. (VIART; SEIXAS; BONSUCRO, 2017, 

p. 5). 

Considerando o volume do setor de cana-de-açúcar em termos de escala 

global, escopo de longo alcance e considerando os ODS como diretrizes globais 

para o crescimento e desenvolvimento sustentável, a “Bonsucro pode ter papel 

fundamental na organização, encorajamento e ajuda na criação de ferramentas de 

medição para que o setor sucroalcooleiro se alinhe com os ODSs” segundo Tomás 

Regalado (FUNDAZUCAR, 2017). O mesmo especialista constata que apesar dos 

esforços de usar os ODS como uma tentativa de alinhar as agendas governamentais 

empresariais e o setor financeiro, ainda há muito trabalho pela frente para que haja 

na prática o benefícios de sustentabilidade e a concretude dessa potencial sinergia. 

“Ainda temos muito a aprender sobre os próprios ODS e como podemos fazer parte 

deles, além de entender como podemos ter um impacto maior por meio de 

cooperação multissetorial e parcerias público-privadas com os ODS em mente” 

(BONSUCRO WEEK, 2018; FUNDAZUCAR, 2017) 
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Figura  38 - Resultados Bonsucro 2017 

 
Fonte: Bonsucro (VIART; SEIXAS; BONSUCRO, 2017, p. 5) 

 

A Bonsucro foi fundada em 2005 (BONSUCRO, 2014), por meio da 

colaboração de sucroalcoleiros, investidores, importadores, comerciantes e ONGs. 

Pertencia ao World Wildlife Fund (WWF) até que se tornou uma empresa sem fins 
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lucrativos registrada sob as leis da Inglaterra e País de Gales em 2009. Seu objetivo 

inicial era promover a produção sustentável da cana por meio do estabelecimento de 

melhores práticas de gestão para reduzir, de maneiras mensuráveis, os impactos 

ambientais e sociais de produção e processamento de açúcar. Seu objetivo foi 

ampliado em 2010, quando a Bonsucro desenvolveu um sistema de certificação para 

verificar e garantir a conformidade com os critérios de sustentabilidade que ela 

própria estabeleceu.  

Desde 2011 a certificação Bonsucro pode ser usada como uma 

oportunidade para os integrantes do mercado sucroalcooleiro conseguirem acesso a 

mercados, ganharem competitividade em relação aos concorrentes e, 

potencialmente serem premiados com uma margem maior de lucro por produzirem 

açúcar e etanol de forma sustentável. Também representam oportunidade para 

reduzir custos de produção, uma vez que os padrões de conformidade demandam o 

aprimoramento do uso eficiente de energia, a diminuição do uso de matérias-primas, 

a busca por eficiência da mão de obra e a redução das perdas de recursos, de 

desperdícios e da produção de resíduos.  

Os padrões de sustentabilidade e o regime de certificação da Bonsucro 

representam acesso a mercado uma vez que são reconhecidos pela Diretiva 

2009/28/Ce, denominada RED (Renewable Energy Directive ou EU Energy 

Directive), que exige dos biocombustíveis certificação de sustentabilidade. Os 

consumidores europeus não aceitam etanol que não seja certificado, isso é 

justificado principalmente porque a produção de commodities agrícolas tem um largo 

histórico de uso irresponsável dos recursos naturais, de degradação ambiental e de 

violações aos direitos humanos.  

A padronização proposta pela Bonsucro é um exemplo de regulamentação 

privada, voluntária, mas que tem impactos efetivos na governança do mercado 

sucroalcooleiro. Nenhum órgão governamental de nenhum Estado ou unidade da 

federação ou mesmo da administração pública indireta o exige. Contudo, o próprio 

mercado assim o faz, indiretamente. Um exemplo é a Europa que exige 

comprovação de sustentabilidade para os combustíveis renováveis que pleiteiam 

acesso ao seu mercado. De alguma forma os produtores devem comprovar essa 

qualidade e o padrão privado Bonsucro pode se prestar a essa função. 

A importância de ter o envolvimento de múltiplos stakeholders para definir o 

padrão Bonsucro levou a instituição a formar uma aliança com a International Social 
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and Environmental Accreditation and Labeling (ISEAL). Empresas e organizações 

que buscam serem certificadas devem ser membros, mas a certificação não é uma 

condição necessária para a adesão. A Bonsucro é financiada principalmente por 

taxas de adesão, doações e subvenções de organizações como a Fundação 

Packard. Cada membro, independentemente do tamanho ou cotização, tem direito a 

um voto.  

A assembleia geral com todos os membros Bonsucro é realizada 

anualmente para discutir e aprovar os relatórios financeiros e eleger a diretoria. O 

conselho tem o mais alto nível de autoridade sendo eleito anualmente na 

Assembleia Geral por votos de todos os membros. Os conselheiros eleitos em 

seguida, selecionam um presidente e um vice-presidente. Atualmente, o Conselho é 

composto por doze membros eleitos, com pelo menos um representante de cada um 

dos grupos de interessados: produtores (tanto pequena e grande escala); 

processadores (agroindustrial, de moagem e refino); usuários e varejo; 

intermediários e operadores internacionais; sociedade civil e ONGs. 

O conselho é responsável por representar os interesses dos membros da 

Bonsucro, bem como por tomar as decisões globais a respeito do padrão de 

certificação. O conselho é responsável, ainda, pelos comitês, que são criados 

conforme necessário, para abordar questões específicas, como, por exemplo, 

“certificação; comunicação, reivindicações e rotulagem; governança; e específico 

para atender a EU RED” (MOURA; CHADDAD, 2012). O Secretariado Executivo é 

responsável pela administração da Bonsucro. Grupos de trabalho técnicos 

(Technical Working Groups, TWGs) podem ser estabelecidos para implementar os 

objetivos de desenvolver os padrões de sustentabilidade para a produção e 

processamento de cana-de-açúcar.  

O padrão Bonsucro é baseado em cinco princípios e critérios que foram 

acordados pelos membros e especialistas do setor: agir conforme a lei; respeitar os 

direitos humanos e normas laborais; gerenciar insumos, produção e processamento 

de eficiência para aumentar a sustentabilidade; gerir ativamente a biodiversidade e 

serviços ambientais; e se comprometer com a melhoria contínua em áreas-chave do 

negócio. O padrão Bonsucro foi projetado para alcançar resultados e impactos 

práticos, não para simplesmente atestar e verificar a existência de boas práticas. Em 

outras palavras, mede os resultados ao invés de prescrever a forma de alcançar tais 

resultados.  
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A normatização tem 28 critérios e 69 indicadores mensuráveis. Destina-se a 

ser um documento auditável e não apenas um documento de informação. Para que 

a produção possa ser certificada, a auditoria precisa constatar o cumprimento de, no 

mínimo, 16 indicadores principais e de 80% do conjunto de indicadores. Os custos 

do processo de certificação são de aproximadamente de R$ 40 mil por ano - 

anuidade, variável em função do volume de moagem - e de cerca R$ 10 mil por 

unidade auditada (MME, 2017a, p. 47). 

Além do padrão de produção, define também um conjunto de requisitos da 

cadeia de custódia, destinando-se a cada operador ao longo da cadeia de 

fornecimento. Este conjunto de requisitos técnicos e administrativos permite que 

compradores e outros operadores em toda a cadeia de abastecimento possam 

identificar, localizar e verificar as características de sustentabilidade dos produtos.  

Desde julho de 2011, quando a certificação Bonsucro foi reconhecida pela 

União Europeia para satisfazer os critérios de sustentabilidade estabelecidos pela 

Diretiva de Energia Renovável da UE (RED), o padrão Bonsucro UE passou a incluir 

uma seção adicional de critérios a serem cumpridos pelos produtores e 

transformadores que desejem vender etanol para o mercado europeu. Os cinco 

critérios principais são: 
• cumprir com as leis aplicáveis; 
• conformidade com as convenções de trabalho da OIT que regem trabalho 
infantil, trabalho forçado, discriminação, liberdade de associação e direito à 
negociação coletiva; 
• proporcionar aos funcionários e trabalhadores (incluindo trabalhadores 
migrantes, sazonais e outros trabalhadores subcontratados) pelo menos o 
salário mínimo nacional; 
• avaliar os impactos das empresas de cana sobre a biodiversidade e no 
ecossistema; 
• assegurar a transparência, consulta e participação (MOURA; CHADDAD, 
2012, p. 24)  

 

O certificado é válido por três anos, mas auditorias de verificação devem ser 

realizadas a cada ano de colheita após a auditoria inicial. A unidade de certificação 

para o padrão de produção é a usina de cana-de-açúcar, onde o cumprimento é 

verificado por meio de amostragem da área. No caso da cadeia de custódia, 

qualquer ator que detém a propriedade do produto físico - de cana ou de produtos 

derivados - ao longo da cadeia de abastecimento é a unidade de certificação. 

No centro da estrutura da Bonsucro está a Teoria da Mudança 

(BONSUCRO, 2017a) que prevê a melhoria contínua do desempenho (social, 

econômico, ambiental) dos produtores e envolvidos no beneficiamento e na 
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comercialização de cana-de-açúcar, através de quatro caminhos principais: trazer 

agricultores independentes (cultivadores subcontratados) para atividades de 

melhoria de desempenho, já que eles são responsáveis por quase 50% da produção 

total de cana (rota de impacto do produtor); contribuir com a melhoria de um número 

crescente de usinas de cana-de-açúcar para melhorar o desempenho social, 

ambiental e econômico (caminho do impacto das usinas); propiciar a verificação da 

excelência da cadeia de suprimentos por meio da validação de desempenho e de 

produtos e programas que permitam que os agentes da cadeia de fornecimento 

invistam e apoiem seus fornecedores sustentáveis (caminho de impacto do 

comprador); e facilitar e apoiar abordagens nacionais de melhoria do setor em 

países selecionados de alto potencial de impacto no mercado sucroalcooleiro 

(caminho de impacto do setor) (BONSUCRO, 2017a). 
Figura  39 - Mudanças pretendidas pela adoção da Bonsucro 

 
Fonte: Bonsucro (BONSUCRO, 2017a) 

Até 2017 havia duas maneiras que os membros podiam reivindicar produção 

ou transformação sustentável: no produto ou fora do produto, agora também, após 

2017, há a possibilidade de certificar a cadeia produtiva via Protocolo de 

Benchmarking (BONSUCRO, 2017b, 2017c). A primeira maneira é exclusiva para 
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empresas que utilizam a cana como um único produto ou ingrediente (BONSUCRO, 

2017d, 2017e). Se a empresa cumpre estes requisitos, pode usar o logotipo 

Bonsucro e utilizar o logo de sustentabilidade nas embalagens dos bens produzidos. 

Se não atender a esses requisitos, a empresa pode apenas comunicar a sua adesão 

como membro da Bonsucro sem usar o logo. Além disso, os membros que desejem 

usar o logotipo da certificação Bonsucro devem pagar uma taxa por isso a ser 

determinada pelo conselho além de comprovar cumprimento dos padrões 

(BONSUCRO, 2017f). 

Também em 2017 começou a ser implementado o Bonsucro Connect uma 

calculadora digital para permitir aos produtores de produtos derivados de cana 

sustentáveis para medir o impacto e demonstrar a sustentabilidade usando o Padrão 

de Produção da Bonsucro. Além disso, vai permitir que os Afiliados da Bonsucro 

demonstrem e monitorem a sustentabilidade em sua cadeia de abastecimento em 

tempo real compartilhada com os compradores para que possam rastreiar o 

abastecimento e com isso desenvolver uma estratégia de fornecimento robusta e 

resiliente (BONSUCRO, 2017g). 

 
Figura  40 - Benefícios do Bonsucro Connect 

 
Fonte: Bonsucro (BONSUCRO, 2017g) 

 
Retomando conceitos de Governança Global 
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Quase todos os oito princípios de ‘nested enterprises’77(OSTROM, 1990, p. 

80) são aplicáveis à Bonsucro (MOURA; CHADDAD, 2012, p. 13). Com relação ao 

(1), limites claramente definidos, a associação à Bonsucro é aberta, mas seletiva, 

apenas as partes que têm uma participação na cadeia de fornecimento de cana ou 

têm um interesse justificado na produção sustentável da cana são aceitas como 

membros. Além disso, os candidatos e membros devem pagar taxas de adesão e 

contribuições anuais para fazer parte do grupo. Assim a participação no processo de 

tomada de decisão é limitada aos membros.  

A congruência (2) entre apropriação e regras de oferta e das condições 

locais é também identificável já que as regras são criadas seguindo padrões já 

adotados por organizações semelhantes e com base em condições e fatores 

específicos para o setor de cana. Existe a exigência de processo transparente e 

participativo para estabelecer os padrões de sustentabilidade e para determinar os 

direitos e deveres dos membros. Ademais, há avaliação das melhores práticas de 

gestão em diferentes partes do mundo por grupos de trabalho técnicos que 

consideram em sua análise as condições locais.  

Os acordos de escolha coletiva, como as metas voluntárias e obrigatórias (3) 

existem no processo bem definido de tomada de decisão e exercício do direito a 

voto que são distribuídos em conformidade entre os membros. O Conselho é o 

órgão superior, mas é necessariamente formado por um número igual de 

participantes de cada categoria principal das partes interessadas. Os membros têm 

também a oportunidade de participar no processo de normalização através das 

fases prévias de consulta padrão e nas reuniões de sensibilização das partes 

interessadas. 

O monitoramento (4) é realizado principalmente pelos membros 

beneficiários, mas também através de terceiros via auditorias. O sistema de 

certificação é fundamental para verificar e garantir que estão em conformidade com 

as regras e processos. 

                                            
77 Elionor Ostrom recomenda que para gerir bens de uso comum deve haver uma abordagem 

policêntrica, multilateral, colaborativa, devido à complexidade. São exemplos disso, os conflitos sobre 
o ecossistema e os problemas ambientais. Com base na análise de arranjos institucionais bem 
sucedidos há oito princípios: (1) limites claramente definidos; (2) congruência entre regras de 
apropriação e de prestação de contas; (3) acordos de escolha coletiva, como as metas voluntárias e 
obrigatórias; (4) monitoramento; (5) sanções; (6) mecanismos de resolução de controvérsias; (7) 
reconhecimento dos direitos de organização; e (8) iniciativas e empreendimentos coerentes bem 
fundamentados, criando ‘nested enterprises’ (OSTROM, 1990, p. 80) . 
 



 202

As sanções (5) constam nas regras de constituição da Bonsucro que 

estabelecem penalidades para os membros que não cumpram o que está 

determinado. No entanto, essas sanções não são graduais como sugere Elionor 

Ostrom, pelo contrário, membros que não cumpram as regras e/ou forem 

considerados de alguma forma prejudiciais aos interesses da Bonsucro são 

imediatamente excluídos do grupo. 

Quanto aos mecanismos de resolução de conflitos (6) há previsão de que 

conflitos entre os membros podem ser resolvidos através da contratação de 

especialistas técnicos, consultores ou facilitadores. Os procedimentos específicos, 

no entanto, não estão documentados em um rito ou processo previamente 

estabelecido e formal. 

Há também o reconhecimento dos direitos de organização (7) a Bonsucro 

tem personalidade jurídica independente, é uma sociedade sem fins lucrativos 

registrada sob as leis da Inglaterra e País de Gales, pode se organizar de acordo 

com a livre iniciativa e sua autodeterminação. As iniciativas e empreendimentos da 

Bonsucro são ainda coerentes e bem fundamentados (8) e têm o objetivo de gerar 

uma rede de produção sucroalcooleira sustentável.  

Em resumo, a Bonsucro parece ser bem estruturada e pode ser considerada 

uma instituição de acordo com princípios concebidos por Elionor Ostrom (1990, p. 

32) explicados anteriormente. Embora as sanções não sejam graduais, estão 

presentes. Este estudo de caso pode, inclusive ser replicado para análise de outras 

organizações em que haja múltiplas partes interessadas com interesses 

heterogêneos.  

Outro fator  do estudo do desenho institucional da Bonsucro é servir para 

avançar na busca pela melhora da capacidade de uma organização para entregar 

metas de sustentabilidade e manter sua integridade e credibilidade no curso do 

tempo. O ano subsequente à assinatura da Agenda 2030, 2016 foi o ano mais 

notável para a Bonsucro, o número de membros cresceu 4,5%, a quantidade de 

certificados de produção aumentou 24%, foram certificadas 12 novas usinas, 

incluindo primeiras certificações na Guatemala, Nicarágua, República Dominicana e 

Tailândia (VIART; SEIXAS, 2017, p. 4).  

Diversas empresas adotam o Bonsucro para comprovar cumprimento aos 

protocolos governamentais estudados anteriormente. Estudo de caso realizado com 

a empresa Raízen Energia, que atualmente é a principal fabricante de etanol de 
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cana-de-açúcar do Brasil e a maior exportadora individual de açúcar de cana no 

mercado internacional, mostra que a empresa certifica seus produtos com a 

Bonsucro (HERGERT; BATTISTELLA, 2015).  

Com isso consegue padronizar sua  exportação, com isso comprova o 

cumprimento de emitir no mínimo 50% menos gases de efeito estufa do que a 

gasolina da Agência de Proteção Ambiental americana, o atendimento aos padrões 

emitidos pelo Conselho de Qualidade do Ar da Califórnia que confirma se as usinas 

conseguem produzir e transportar etanol de cana-de-açúcar com níveis de 

recuperação de carbono de acordo com o estabelecido e comprova também que 

está em conformidade com o mecanismo regulatório EU-RED (HERGERT; 

BATTISTELLA, 2015) 

 

6.3. Monitoramento do processo de intervenção causal dos critérios 
Bonsucro na implementação da Agenda 2030 e do atendimento das 
expectativas  

 
  

Com base no contexto teórico e normativo relativo ao etanol, abordado nos 

capítulos anteriores, este capítulo tem o objetivo de monitorar como os ODSs da 

Agenda 2030 estão sendo implementados e/ou informando medidas de governança 

privada no caso do etanol de cana-de-açúcar brasileiro e, especificamente, 

relativamente aos critérios de governança privada da Bonsucro. 

O etanol de cana-de-açúcar pode ser usado pelos países para alcançar 

tanto seus objetivos de Contribuição de Determinação Nacional (NDCs) dentro do 

Regime Internacional das Mudanças Climáticas como os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030, especialmente ODSs 7 

(energia sustentável) e 13 (ação contra a mudança climática), mas contribuindo 

também para ODSs 8 (crescimento econômico e trabalho decente), 9 (indústria, 

inovação e infraestrutura), 2 (agricultura sustentável e zero fome) e 15 (florestas e 

ecossistemas). Este impacto positivo, conforme foi visto anteriormente, é 

principalmente por serem os combustíveis de transporte de baixo carbono uma das 

alternativas mais rápidas para reduzir a intensidade de carbono do setor de 
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transporte. Uma solução imediata e possivelmente temporária antes da frota, 

infraestrutura e mudança tecnológica. 

Em muitos dos critérios utilizados pela Bonsucro pode ser percebida a 

correspondência aos ODSs da Agenda 2030 (correlação detalhada em tabela no 

Anexo II). A começar pelo princípio 1 da Bonsucro que prevê o cumprimento das 

obrigações legais e, portanto, corresponde ao ODS 16 (paz, justiça e instituições 

fortes). O princípio 1.2, comprovar titularidade da terra em que produz e o direito ao 

uso dos recursos hídricos além de corresponder ao ODS 16, contribui também para 

a obtenção do ODS 6 (acesso à água limpa). O princípio 2, respeitar os Direitos 

Humanos e os padrões trabalhistas guarda relação novamente com o ODS 16 e 

também com o ODS 8 (trabalho decente e desenvolvimento econômico) e o ODS 3 

(saúde e bem estar).   

O principio 3 (gerir a produção para aumentar a eficiência e a 

sustentabilidade e para diminuir a emissão de GEEs) guarda correlação com o ODS 

7 (energia limpa e barata) e com o ODS 13 (ação contra as mudanças climáticas). O 

princípio 4 que propõem o manejo da biodiversidade e dos ecossistemas tem 

relação direta com o ODS 15 (proteger a vida na terra). Já o princípio 5 quando 

aborda a necessidade de treinamento e capacitação da mão de obra (5.1) relaciona-

se ao ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico), na parte que prevê 

melhora contínua do uso do solo e água (5.2) liga-se ao ODS 15 e ao ODS 6, e 

quando determina eficiência energética, constante melhora da qualidade de 

produção e redução de emissões e resíduos reverbera ODS 13 e ODS 15. O 

princípio 6 por sua vez adicional para cumprimento da Diretiva Europeia 

corresponde ao ODS 7, ODS 13 e ODS 15. Tabela detalhada com cada um dos 

princípios e correspondentes ODS pode ser analisada no Anexo II.   

Em termos numéricos, nas fazendas certificadas, o uso de água (ODS 6) 

reduziu em 40% e as emissões de GEEs (ODS 13) nas usinas certificadas caiu, só 

em 2015, 285 mil toneladas de CO2eq, se for considerado a economia de emissões 

desde 2011, isso corresponde ao que emitiriam 611.732 veículos de passageiros 

(VIART; SEIXAS, 2017, p. 6). O aumento do número de certificados emitidos, 61 

usinas em 2016, por exemplo, por si só já demonstra que mais operadores 
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conseguem demonstrar a conformidade com indicadores relacionados a direitos 

trabalhistas (ODS 8), saúde (ODS 3), segurança e o cumprimento das legislações 

locais (ODS 16).  

Além de analisar o quanto os objetivos estabelecidos pelos Estados 

membros da ONU na Agenda 2030 se refletem na prática para informar a 

construção do padrão privado Bonsucro, a pesquisa analisou se aumentou a 

conformidade das empresas com padrão Bonsucro no decorrer do tempo. Para fazer 

isso, o universo analisado por esta pesquisa foram os membros brasileiros do 

Bonsucro, que seguem divididos por setor: 

Figura  41 - Membros brasileiros da Bonsucro divididos por setor 

 
Indústrias: 

 Usina Açucareira São Manoel - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar 
 Usina São Luiz - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar 
 Usina Santa Adélia - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar 
 ZILOR (Copersucar) - Açucareira Quatá S.A, Usina Barra Grande de Lençóis S.A. 
 Grupo Balbo (Copersucar) - Usina Santo Antônio, Usina Uberaba 
 Adecoagro - Angélica Agroenergia Ltda. 
 Anicuns S.A. Álcool e Derivados (Grupo Farias) 
 Odebrecht Agroindustrial 
 Grupo Bunge - Brasil 
 Guarani S.A. 
 LDC Bioenergia S.A. 
 Raízen 
  Grupo USJ Açúcar e Álcool S.A. 
 Glencane Bioenergia S/A - Unidade Rio Vermelho 
 São Fernando Açúcar e Álcool Ltda. 
 Usina Alto Alegre S.A. Açúcar e Álcool | Unidade Junqueira 
 Socicana | Association of Sugarcane Growers of Guariba 
 Usina Trapiche 
 Usina Serra Grande S/A 
 Nardini Agroindustrial Ltda. 
 Usina Vertente Ltda. 
 Della Coletta Bioenergia S/A 
 S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool 
 Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. 
 Noble Brasil SA 
 

Intermediários: 
 Copersucar 
 Bayer Crop Science Ag 
 Braskem 
 Basf S.A. (Basf Agro Brasil) 
 FMC Corporation (FMC Agrícola Brasil) 
 Cosan Biomassa S/A 
 Solazyme Bunge Produtos Renováveis Ltda. 
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Sociedade civil: 
 Fundação Espaço Eco 
 The Nature Conservancy 
 AAPA - Associação Ambientalista dos Pescadores do Alto São Francisco 
 
 
 

Fazendas: 
Sítio São Sebastião (Anhumas)  
 Sítio Santa Joana 
 Sítio Pedregulho I 
 Sítio Santa Rita De Cassia 
 Sítio Sonho Meu 
 Sítio São Sebastião (Boa Vista de Baixo) 
 Sítio Terra Viva 
 Sítio São Lucilo 
 Sítio São José (Sape) 
 Sítio 2 Irmãos 
 Chácara Pedregulho 
  Sítio Shangri-lá 
 Sítio Boa Vista 
 Sítio São João do Coqueirinho 
 Sítio Santa Ana 
 Fazenda São Francisco 
 Sítio Maria Elisa 
 Sítio Nossa Senhora Aparecida 
 Sítio São Francisco  
 Sítio Pau D'Alho 
 Sítio Cruz Preta 
 Chácara Sape 
 Sítio Santo Antônio 
 Fazenda Santa Maria (Bom Sucesso) 
 Sitio Pôr-do-sol 
 Fazenda São João do Taquaral 
 Sítio São Pedro 
 Sítio São Lucas I 
 Sítio Santa Rosa 
Sítio Santo Antônio (Setecentos) 
 Sítio Nossa Senhora Aparecida (dos Alves) 
 Sítio Santo Antônio I (Palmital) 
  Sítio Santo Antônio (Boa Vista de Cima) 
 

Sítio Macaco 
 Sítio São Paulo 
 Sítio Santa Joana 
 Sítio Boa Vista do Jacaré 
 Sítio São Domingos 
 Sítio São Judas Tadeu I 
 Sítio do Vovô 
 Sítio Irmãos Azevedo (Ribeirão Bonito) 
 Sítio São João do Coqueiro 
 Sítio São José (Santo Antônio) 
 Delson Luiz Palazzo (4 Fazendas) 
 Sítio Figueira 
 Fazenda Santa Helena 
 Fazenda Santa Helena II 
 Condomínio Arnaldo Geraldes Morelli e 
outros 
 Fazenda Santa Izabel 
  Fazenda Morumbi 
 Fazenda Bela Vista 
 Fazenda Bela Vista II 
 Associação dos Fornecedores de Cana de 
Guariba-Socicana Fazenda Alvorada 
 Associação dos Fornecedores de Cana de 
Guariba-Socicana Fazenda Santana 
 Fazenda Sítio Monte Alegre 
 Associação dos Fornecedores de Cana de 
Guariba-Socicana Fazenda Monte Alegre I 
 Fazendas Bartira 
 Associação dos Fornecedores de Cana de 
Guariba-Socicana Fazenda São Paulo 
 Associação dos Fornecedores de Cana de 
Guariba-Socicana Fazenda São Matheus 
 Associação dos Fornecedores de Cana de 
Guariba-Socicana Fazenda São Matheus II 
 

 
Fonte: Terra Viva e Bonsucro (BARBOSA, 2017) 

 

Esperava-se que os dados a respeito das certificações e o aumento da 

demanda por critérios de conformidade exigidos crescentemente pelas variáveis 

intervenientes estudadas em capítulos anteriores mostrasse uma crescente 

demanda pela certificação Bonsucro no Brasil. Mas esse não foi o caso, fora o ano 

de 2016, quando houve um aumento significativo de cerca de 30%, o número anual 

por certificação tem seguido relativamente constante ou decaído. 
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Figura  42 – Quantidade de certificações Bonsucro por ano (dados até junho de 2017) 

 
Tabela própria elaborada universo de empresas certificadas disponíveis no site da 

Bonsucro (anexo 1) em junho de 2017. 

  

Esse aumento significativo em 2016 não necessariamente significa que 

tenha sido motivado pela Agenda 2030 que foi assinada em 2015, ou pelas variáveis 

intervenientes estudadas em capítulos anteriores ou por expectativas públicas nesse 

sentido. Mas pode demonstrar um indicativo de tendência de um conjunto de 

influências. Em outras palavras, uma causa plausível para o aumento pode ser o 

conjunto: contexto internacional orientado pelos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, regras públicas que exigem a certificação para o acesso ao mercado e 

também expectativas do mercado e dos concorrentes que defendem maior 

adequação a padrões para garantir a sustentabilidade do biocombustível e o fair play 

com os demais competidores que estiverem adotando padrões de conformidade 

mais rigorosos. 

Nesse aspecto das expectativas, para obter mais informações sobre os 

motivos por trás do número de certificações, uma pesquisa jurídica empírica foi 
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conduzida usando o Qualtrics, uma plataforma de pesquisa online que é adequada 

para projetos de pesquisas jurídicas empíricas baseadas em pesquisas anônimas. 

Os entrevistados que responderam aos questionamentos não eram apenas os 

membros do Bonsucro relacionados acima, mas qualquer um que pudesse ter 

acesso ao link que foi distribuído por e-mail para 5132 endereços e via redes sociais, 

Facebook e Twitter, durante os dias 19 e 26 de junho. 

O resultado empírico coletado em uma pesquisa quantitativa e qualitativa foi 

utilizado para examinar as expectativas sobre as empresas e os compromissos 

públicos, analisando o quanto os padrões Bonsucro refletem as metas estabelecidas 

pelos Estados membros na Agenda 2030 e são usadas para informar a construção 

de expectativas de sustentabilidade, sendo percebidas como suficiente ou não pelo 

público pesquisado. A análise conceitual foi principalmente sobre o quadro 

normativo de políticas públicas que impactam a governança do etanol atualmente 

em vigor no Brasil e sugere construção de novos paradigmas normativos focados 

em causas e visando gerar influência prática neste recorte temporal e espacial. 

Dos entrevistados, 16,42% trabalham diretamente no mercado 

sucroalcoleiro, 17,91% indiretamente sendo que 38,1% em empresa certificada pela 

Bonsucro e que usa o selo de sustentabilidade, ao passo que 9,52% em empresa 

membro da Bonsucro mas que não é certificada. De todos os que responderam a 

pesquisa metade acredita que há sinergia entre os padrões da Bonsucro e os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável mas que poderia ser ainda maior a 

relação simbiótica entre eles.  

O resultado mais impressionante da pesquisa foi que 78,57% reconhece a 

força dos governos para exigir conformidade socioambiental, respondendo que 

qualquer que seja o padrão de sustentabilidade, Bonsucro ou qualquer outro, um 

mínimo de conformidade tem que ser exigido obrigatoriamente, por lei. Inclusive 

quase 15% defende que a certificação Bonsucro deveria ser obrigatória 

juridicamente para todos os atuantes da indústria sucroalcoleira.  

Mas a maioria 62,26% reconhece que atualmente, o mercado 

sucroalcooleiro é regido por um misto de normas públicas e privadas. E 29,79% 
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percebe o setor privado como o principal agente na governança do mercado 

sucroalcooleiro. Como efeitos da regulação privada, 36,11% apontam quatro tópicos: 

estabelecimento de padrões de sustentabilidade de acordo com a Agenda 2030, 

procedimento para analisar a conformidade com os critérios, incentivos decorrentes 

da certificação e uso de selos de qualidade. 

Com relação à atuação internacional, quase metade, 47,22%, dos 

entrevistados acredita que o mercado sucroalcooleiro é regido por um misto de 

normas nacionais e internacionais. Essa quantidade expressiva se repete, 45,71% 

considera que os compromissos assumidos pelas empresas globalmente não estão 

acompanhando o crescimento das expectativas do público. E as multinacionais são 

percebidas como as mais predispostas a buscar certificação socioambiental por 

61,11% dos entrevistados, sendo que a principal razão para uma empresa 

sucroalcooleira buscar uma certificação socioambiental é atender as exigências 

criteriosas aplicáveis às cadeias de produção globais, 38,89% entende dessa 

maneira.  

Na parte qualitativa da pesquisa ficou evidente que regulamentação e 

padrões de sustentabilidade desacompanhados de moral não resolve o problema. A 

certificação precisa ser usada como um roteiro para conseguir mais eficiência na 

indústria, não como regras sem propósito a serem cumpridas apenas de fachada. 

Muitos indicaram que a legislação ambiental brasileira é muito branda para lidar com 

problemas complexos. E também os custos de conformidade foram apontados por 

muitos como desvantagens da governança do etanol estruturada em torno de 

certificações privadas que podem ser muito custosas e expulsar do mercado 

competidores menos favorecidos economicamente.  

Nesse mesmo sentido foi também apontada a necessidade de se 

desenvolver critérios únicos formando uma commodity para o etanol como existe 

para o açúcar. Atualmente o combustível fica dependente do mercado de açúcar, o 

que determina sua precificação no mercado é a baixa no valor do açúcar, no 

momento da venda desta commodity, ou seja, “só teremos etanol, se o preço do 

açúcar no mercado futuro estiver realmente em baixo” (Entrevistado, 2017) fato que 

pode ser observado pela análise dos principais relatórios internacionais de energia. 
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Muitos demonstraram preocupação com a arbitrariedade da escolha dos critérios, da 

possibilidade de favorecimento indevido de pequenos grupos de interesses, mas por 

outro lado também foi recorrente a percepção de que na atual situação “o 

estabelecimento de qualquer padrão já seria um avanço” (Entrevistado, 2017). 

Por último para regular sobre padrões privados, nenhum consenso pôde ser 

identificado, alguns indicaram ABNT, MAPA, a criação de uma agencia reguladora 

com profissionais concursados, agencias públicas e privadas já existentes, e 

também foram sugeridas muitas soluções intergovernamentais, com participação de 

entidades diversas, grupos de interesses e Organizações Internacionais. Também 

alguns se manifestaram contrários a esse tipo de regulação. 

Tendo em vista que os mecanismos causais previstos na metodologia do 

process tracing podem ser "mecanismos sistemáticos, casos específicos, 

mecanismos não-sistemáticos - eventos que levam a um desfecho - e 

conglomerados ecléticos específicos de cada caso" (BEACH; PEDERSEN, 2013, p. 

31), os dados analisados pela presente pesquisa, confirmam a hipótese de que a 

variável independente, a Agenda 2030, influencia ou, pelo menos, está interligada 

com os critérios de sustentabilidade usados pela certificação Bonsucro, variável 

dependente.  

Assim, convalidados os ODSs nos critérios Bonsucro passam a gerar efeitos 

concretos na prática de governança privada do etanol alterando a configuração dos 

padrões utilizados pela Bonsucro de acordo com a Agenda 2030, servindo também 

de suporte para aspectos processuais de verificação de conformidade dos 

produtores e distribuidores de etanol, reforçando os incentivos éticos para a busca 

por uma certificação e trazendo ainda mais benefícios intangíveis decorrentes do 

uso de rótulos de sustentabilidade.  

 

6.4. Recomendação para aumentar o atendimento das expectativas  
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Tendo em vista a natureza de soft law da Agenda 2030 e a necessidade de 

coordenação de multistakeholderes, a efetividade das ferramentas de governança 

global que visem implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030 dependem de transparência, monitoramento preciso, auditorias e 

comparação de dados. Nesse sentido, o uso do blockchain tem muito a contribuir 

para coordenar interesses antagônicos na busca de metas comuns, quantificáveis e 

verificáveis (DENNY; PAULO; CASTRO, 2018). 

Avanços tecnológicos muitas vezes são superestimados e na prática o 

blockchain ainda é um conceito muitas vezes pouco compreendido. Além disso a 

sua aplicação ainda é restrita, incipiente e há problemas relacionados à 

escalabilidade, privacidade e confidencialidade que tendem a diminuir com o 

respectivo avanço técnico. Esses obstáculos e problemas de interoperabilidade 

demandam cooperação de uma maior quantidade de especialistas, principalmente 

focados não só em tecnologia mas também com expertise em regulação para que 

possa ser modulada a infraestrutura para melhor atender a necessidades praticas de 

implementação de políticas.  

Além disso, faltam análises empíricas, sistemáticas e críticas para delinear 

os pontos positivos e negativos, compreender os modelos de negócios e os casos 

em que já tem havido uso, para indicar uma arquitetura de rede recomendável e 

consequentemente a governança necessária. Esses riscos e incertezas, inclusive 

relacionados à regulação ou a eventuais efeitos jurídicos decorrentes da má 

aplicação da ferramenta faz com que a implementação seja fragmentada, disputada 

e complexa.  

Porém a maior transparência propiciada pelo uso dessa tecnologia seria 

uma vantagem fundamental para a implantação dos ODSs e por isso essa pesquisa 

arrisca recomendar que ela deveria ser adotada, principalmente substituindo a 

infraestrutura atualmente utilizada na ONU e mencionada no início deste trabalho (o 

DevInfo). Permitiria que as diversas  agências governamentais de diversos países 

rastreassem simultaneamente, por exemplo, todos os subsídios, financiamentos, 

pagamentos por serviços ambientais, transferências humanitárias e qualquer os 

critérios adotados pelos padrões de sustentabilidade, como por exemplo os itens 
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analisados pelo Bonsucro. Isso evitaria manipulações externas e fraudes. 

Possibilitando auditorias públicas abrangentes também tenderia a levar a uma maior 

responsabilização e redução de fraudes e desvios relacionados a documentos e 

pagamentos.  

Além disso, a velocidade, os ganhos de eficiência, a automação das 

operações governamentais, a diminuição das falhas humanas, bem como as 

reduções de custos de reconciliação de dados e de armazenagem de documentos, 

seriam bastante significativos. E não se limitariam apenas ao processamento de 

dados e à liquidação de pagamentos, mas poderia também abordar intercâmbio de 

outros ativos tangíveis e intangíveis (por exemplo, títulos fundiários dos produtores 

de etanol).   

Assim o uso do DLT e do blockchain pode ser uma das estratégias para 

manter registro de indicadores que precisam ser lançados publicamente pelos 

agentes e verificáveis pelos multistakeholders. Pode ser um veículo para transformar 

a relação do cidadão com os Estados, devolvendo ao indivíduo o controle de seus 

dados e criando uma habilidade de atuação direta como validar, participar ou mesmo 

criar alguns serviços públicos comunitários em um modelo distribuído local, mas 

dentro de uma estrutura governamental comum. Para, dessa forma, servir de 

ferramenta para coordenar interesses antagônicos na busca de metas comuns, 

quantificáveis e verificáveis e assim contribuir para o monitoramento que é 

fundamental para a efetividade da governança global articulada em torno dos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 

As iniciativas de monitoramento atualmente existentes para monitorar os 

padrões de sustentabilidade e acompanhar o cumprimento dos ODSs, teriam muito 

a ganhar se fossem integradas a uma infraestrutura de blockchain. Os dados seriam 

alimentados diretamente por uma plêiade de instituições do setor público dos 

diversos estados membros: órgãos governamentais municipais estaduais e federais, 

agências reguladoras, organizações não governamentais, entidades privadas etc. E 

os processos de reconciliação desses dados seriam aprimorados, permitindo a 

obtenção de eficiência operacional, automação, processamento de dados mais 

rápido e a custos reduzidos 
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Com isso haveria aumento da resiliência da rede que apesar de ser 

distribuída em todo o mundo passaria a ser acessível e garantida de qualquer 

localidade, prevenindo fraudes e possibilitando a auditoria pública também em 

qualquer local. Assim, a maior transparência e rastreabilidade permitiria uma melhor 

verificação da conformidade das ações práticas de um país para atingir os ODSs e 

facilitaria a supervisão da ONU e a comparação da performance dos diversos países 

membros. Além disso, o uso da tecnologia possibilitaria a utilização de dados 

produzidos pelos próprios indivíduos que são os beneficiários finais das políticas 

públicas, permitindo portanto a oportunidade de desenvolver melhores relações 

entre o estado e o cidadão e a prestação de serviços governamentais mais 

personalizados e efetivos. 

Apesar dessa tecnologia ainda estar imatura, haver questões de 

confidencialidade, preocupações de segurança, obstáculos de escalabilidade, custos 

ainda altos e um ambiente regulatório pouco claro para lidar com os problemas 

potenciais como de proteção de dados ela é revolucionária para facilitar a 

governança internacional.  A tecnologia de contabilidade distribuída, em inglês 

distributed ledger technology (DLT) tem o potencial de aumentar velocidade e 

eficiência das colaborações em rede com mais transparência e confiabilidade. A 

principal característica dessa tecnologia é formar redes distribuídas articuladas em 

torno de criptografia e de validações consensuais múltiplas (distributed, encrypted 

consensus-based networks) em qualquer lugar do mundo.  

Trata-se de um novo tipo de banco de dados que permite que vários 

usuários compartilhem informações e possam modificá-las de forma segura e 

confiável, mesmo que não confiem uns nos outros. Esse banco de dados integra 

usuários numa rede peer-to-peer (P2P), portanto sem qualquer gerente ou 

coordenador. Mas faz isso de tal forma a alcançar um acordo entre participantes, 

consistente e confiável, sobre um registro de eventos (por exemplo, "quem possui o 

que"; “quem atingiu que meta”)  

O fato de serem distribuídas dilui o risco de falhas e de controles típicos de 

quando há um controlador, a criptografia protege a segurança dos dados e as 
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validações múltiplas fazem com que os dados sejam conferidos por vários. Além 

disso a publicidade dos algoritmos e de todas as entradas facilita auditorias.  

As transações usando essa tecnologia são verificáveis, por meio de um uso 

de criptografia de chave pública. Cada usuário possui duas "chaves", uma privada, 

secreta, como uma senha pessoal e intransferível, e outra pública, que pode ser 

compartilhada com todos e identifica as transações realizadas por esse determinado 

usuário. Além disso nas chaves públicas, qualquer um pode verificar que a 

transação foi de fato assinada com uma chave privada, sendo portanto uma troca 

autêntica que passa a ser registrada de forma perene, identificada com data e hora e 

divulgada no banco de dados que arquiva todos os registros de transações feitas, 

como se fosse um grande um livro-razão, chamado de blockchain.  

Esse tipo de uso de criptografia de chave pública “garante que todos os 

computadores na rede tenham um registro constantemente atualizado e verificado 

de todas as transações dentro da rede”(ULRICH, 2014, p. 3), ou seja verifica a 

autenticidade de todas e as reconcilia com o registro público desse livro-razão, o que 

impede duplicidades e fraudes. O blockchain propicia portanto uma contabilidade 

automática usando a força computacional das máquinas dos próprios usuários para 

realizar os registros e as reconciliações das transações. Em síntese o blockchain é 

um livro público compartilhado, confiável, que todos podem inspecionar, mas que 

nenhum usuário controla (THE ECONOMIST, 2015). Os participantes em um 

sistema blockchain mantêm a “contabilidade geral” do banco de dados atualizada 

em tempo real. Além disso os dados registrados só podem ser modificados de 

acordo com regras rígidas e se houver um acordo geral . 

Assim, a principal maneira pela qual esse encadeamento de dados é 

diferente de outras bases de dados distribuídas é que uma blockchain é projetada 

para alcançar um acordo consistente e confiável sobre um registro de eventos entre 

participantes independentes que podem ter diferentes motivações e objetivos. Por 

isso os participantes de uma rede blockchain conseguem obter consenso sobre 

mudanças no estado desse banco de dados compartilhado ou seja, validando as 

transações entre os usuários, sem a necessidade de confiar na integridade de 

qualquer dos participantes ou de uma autoridade. 
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O quê cada participante vê do banco de dados compartilhado coincide com 

a visão de todos os outros participantes e com isso acaba o problema de pagamento 

que não é recebido, duplicação de arquivos ou corrompimento dos dados. Por essa 

razão blockchains podem facilitar a transferência de ativos e dados sem a 

necessidade de uma autoridade central confiável. Além disso os participantes se 

tornam auditores potenciais, podem verificar de forma independente o que eles 

veem (ou seja, o conteúdo do banco de dados em um momento específico) pois o 

que acessam é exatamente idêntico para todos os outros participantes. Isso garante 

que todos os participantes tenham uma visão consistente do estado do banco de 

dados compartilhado. Como resultado, qualquer alteração incorreta dos dados (por 

exemplo, adulteração por um usuário mal intencionado) seria imediatamente 

detectada, rejeitada e inviabilizada por todos os participantes (HILEMAN; RAUCHS, 

2017, p. 20).  

Além disso se as ferramentas de monitoramento do cumprimento dos ODSs 

ou dos critérios dos padrões de sustentabilidade fossem programadas usando 

blockchain trariam muitas novas possibilidades jurídicas, principalmente relacionada 

à possibilidade de vincular a rede a smart contracts. Apesar de chamados de 

contratos, são programas de computador para executar automaticamente algum ato 

jurídico (por exemplo, comprovação de entrega de bem ou de um pagamento). São 

procedimentos armazenados nas arquiteturas de banco de dados do blockchain, 

como ferramenta para automatizar uma grande quantidade de procedimentos 

negociais e contábeis. Usando o blockchain a execução é validada e garantida pelas 

regras do sistema distribuído e o resultado é verificável e auditável por todos os 

participantes da rede. Na prática, os operadores vinculam o código de programação 

do smart contract aos contratos jurídicos normais de prestação de serviços e de 

compra e venda públicos e privados já existentes . 

Em termos técnicos têm basicamente duas diferenças. Se programados em 

blockchain no protocol layer (HILEMAN; RAUCHS, 2017, p. 68) se tornam 

automáticos, auto executáveis, não podem mais ser alterados ou suspensos e o 

resultado computacional se torna visível para todos os usuários. Por outro lado 

aumenta a exposição a ataques, levanta questões de confidencialidade e de 

privacidade e demanda muita capacidade computacional para armazenar os dados, 
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transmitir e processar os termos contratuais. Porém se programados para serem um 

aplicativo operacionalizado na rede de blockchain diminuem-se os riscos de ataque, 

um bug no contrato (aplicativo) não compromete a rede toda, há ganhos de 

confidencialidade e privacidade e facilita a escalabilidade. Ainda assim há 

desvantagens pois se tornam apenas indiretamente autoexecutáveis na rede e se 

tornam vulneráveis a alterações e suspensões indesejadas.  

Um aspecto crucial desse sistema de contabilidade distribuída é alcançar um 

consenso entre as máquinas conectadas sobre o estado do livro razão onde consta 

todos os lançamentos. Isso porque não existe uma autoridade central que dê 

unilateralmente a ordem ou confirme a validade das transações dentro do sistema. 

Assim, o que o algoritmo estabelece é que um conjunto de usuários com permissão, 

geralmente formando um conjunto sejam os 'validadores' cujas máquinas 

computacionais têm o direito de criar e assinar os blocos codificados (TAPSCOT; 

TAPSCOT, 2017, p. 12). 

O termo "validador" pode levar à confusão, ao implicar algum tipo de 

superioridade, quando na verdade cada nó envolvido em uma transação específica é 

capaz de verificar e validar de forma independente qualquer transação independente 

dos validadores. Porém no contexto da formação de consenso, esse conjunto 

limitado de nós, os validadores, têm autorização de confirmar as transações, 

criptografar em blocos e vinculá-las na rede. Assim, esses validadores podem ser 

mais precisamente descritos como "fabricantes de blocos" ou "assinantes"  para 

formar um sistema de blocos encadeados.  

Nessa função de validador também podem, em tempo real, verificar e validar 

transações e, se necessário, rejeitá-las imediatamente. Em suma, os validadores 

têm a capacidade distribuída de monitorar, supervisionar e auditar trocas, operações 

e acordos em tempo real, o que poderia melhorar os sistemas de regulamentação 

existentes hoje. 

Quanto à natureza dos ativos digitais transacionados no blockchain: o bem 

pode ser exclusivamente digital, criado na própria cadeia de dados, como é o caso 

de uma transferência de recursos feita utilizando criptomoedas e pode ser uma 
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representação digital de um bem ou serviço existente fora do mundo digital. Nessa 

segunda opção precisaria ser digitalizado e representado por um token para poder 

ser transacionado na rede de contabilidade distribuída. Cada documento que 

comprova o cumprimento de um ODS ou de um critério previsto em padrão de 

sustentabilidade poderia dessa forma ser digitalizado e colocado na rede. 

Através deste processo chamado de tokenização, quase todos os ativos 

podem ser representados digitalmente e transacionados e auditados em tecnologia 

de contabilidade distribuída. Porém representar bens e serviços do mundo real no 

digital sempre exigirá processos externos à rede de blockchain e portanto 

submetidos a interferências humanas sobre as quais a linguagem de programação 

não terá controle. Assegurar a veracidade e a precisão dos dados antes de entrar no 

blockchain vai continuar sendo de responsabilidade dos diversos agentes 

envolvidos.  

E tendo em vista a imutabilidade desses dados uma vez que forem 

inseridos, provavelmente poderão gerar responsabilidades civis e penais 

decorrentes da incorreta alimentação do banco de dados, ou será delegada a uma 

série garantidores, certificadores, auditores ou provedores específicos de serviços 

de tokenização no futuro. Outros terceiros também podem vir a ser úteis para 

assumir possíveis riscos jurídicos, securitizar as operações ou garantir a precisão 

das entradas de dados externos. 

Desse modo, a utilização do blockchain converte-se em um grande aliado 

nos processos de monitoramento e auditoria necessários para o efetivo 

accountability das obrigações assumidas pelos Estados (aqui tratados 

propositadamente como um bloco monolítico de vontades e interesses) ao firmar a 

Agenda 2030, que junto com outras tecnologias, formam um cenário favorável e 

participativo que segundo Jebamalai Vinanchiarchi, forma uma estrutura altamente 

interativa que deve desbloquear o potencial de desenvolvimento dos países. A 

possibilidade de o mundo digital governar futuros padrões de desenvolvimento será 

amplamente influenciada pela inovação aberta e criação de valor, operando em uma 

rede. “Eventualmente, as empresas tradicionais podem desaparecer, já que a maior 

parte da produção será no mundo virtual, inclusive, tais avanços em ciência e 
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tecnologia podem mudar de produção em massa para produção pela massa” 

(VINANCHIARCHI, 2017, p. 2) 

Segundo estudo do Cambridge Centre for Alternative Finance há 115 

empresas startups desenvolvendo ferramentas usando blockchain, ou seja essa 

tecnologia já faz parte do dia a dia de pelo menos das 2.000 pessoas que trabalham 

nessas empresas (HILEMAN; RAUCHS, 2017, p. 10) . Além disso as grandes 

empresas consolidadas cada vez mais formam unidades de negócios e laboratórios 

de pesquisa exclusivamente dedicados à temática. Apesar de a maioria dessas 

iniciativas já implementadas ainda estar focada em serviços financeiros e 

seguradoras, existe uma crescente gama de aplicações não monetárias como, por 

exemplo, para centralizar os documentos de identidade das pessoas, uniformizar os 

conhecimentos de embarque do Direito Marítimo, facilitar a logística da produção em 

cadeias globais de valor e gerir os conteúdos de propriedade intelectual 

globalmente. 

Tem havido uma tendência em se usar códigos abertos na infraestrutura 

dessas plataformas, assim as empresas têm se remunerado por meio de serviços 

agregados, não pelo código fonte em si, ou seja pelas consultoria, desenvolvimento 

de aplicativos, suporte. Mas existem hoje principalmente três tipos de permissão que 

podem ser configurados em blockchain: ler, quem pode acessar o banco de dados e 

ver as transações; escrever, quem pode escriturar, gerar transações e enviá-las para 

a rede; e atualizar, quem pode alterar um status no banco de dados. E isso de forma 

totalmente pública, com restrições, fechado para um grupo ou fechado para um 

determinado proprietário 

 
Tabela 8 - Tipos de blockchain 
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Sem 
autorização 
pública 

Aberto para 
qualquer um 

Qualquer 
um 

Qualquer 
um 

Bitcoin, 
Ethereum 

Dependente 
de 
autorização 
pública 

Aberto para 
qualquer um 

Somente os 
participantes 
autorizados 

Todos os 
participantes 
autorizados 
ou um grupo 
deles 

Sovrin 
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Fe
ch

ad
o 

Consórcio Limitado a 
um conjunto 
de 
participantes 
autorizados 

Somente os 
participantes 
autorizados 

Todos os 
participantes 
autorizados 
ou um grupo 
deles 

Conjunto 
de bancos 

Privado Totalmente 
privado ou 
restrito a um 
número de 
participantes 
autorizados 

Só o 
operador na 
rede própria 

Só o 
operador na 
rede própria 

Matriz com 
suas 
subsidiárias 

Tabela elaborada com dados do estudo do Cambridge Centre for Alternative 
Finance (HILEMAN; RAUCHS, 2017, p. 22)  

 

Considerando todos esses tipos de blockchain, 78% (HILEMAN; RAUCHS, 

2017, p. 68) dos provedores desses serviços possuem recursos aptos para receber 

a programação de smart contracts totalmente funcionais e integrados, porém ainda é 

pequeno o número de iniciativas efetivamente aplicadas, apenas 40% (HILEMAN; 

RAUCHS, 2017, p. 68). Sendo que 20%  não são automáticos e auto executáveis, 

só podem ser desencadeados por eventos de fora da cadeia, o que limita os 

benefícios de maior transparência e possibilidade de auditoria.  

Mas essa falta de abrangência dos usos até o momento decorre da falta de 

maturidade tecnológica da infraestrutura mas também em grande medida do 

ambiente regulatório que ainda é pouco claro principalmente com relação aos 

potenciais riscos legais da implementação dessa tecnologia nos processos 

comerciais e nos procedimentos administrativos já estabelecidos e para punir 

eventuais problemas de privacidade e confidencialidade. Outro dado significativo é 

que 70% (HILEMAN; RAUCHS, 2017, p. 68) das estruturas DLT atuais são 

interoperáveis principalmente em relação às redes públicas Ethereum e Bitcoin, em 

menor grau. Mas a falta códigos comuns tende a dificultar a interoperabilidade entre 

as redes principalmente as privadas que tenham diferentes especificações de 

protocolo. Por isso uma atuação da ONU já neste estágio inicial teria o potencial de 

consolidar as bases para um modelo de compartilhamento de dados nesse tipo de 

estrutura tecnológica.  
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Há estudos que podem ser usados de modelo, feitos para gerir documentos 

de identidade, certidões de nascimento, casamento, morte, títulos de terra, históricos 

comerciais como os envolvidos em casos de fusões e aquisições de empresas, 

gestão de propriedade intelectual, lançamento de dados contábeis que precisem ser 

auditáveis e procedimentos de conformidade regulatória ou demandado por padrões 

privados e certificados. Em torno de 13% (HILEMAN; RAUCHS, 2017, p. 116) das 

iniciativas atuais estão estudando o uso dessa tecnologia para pagamento de 

benefícios tipo bolsa família ou de salários e contraprestações e apenas 6% estão 

explorando as possibilidades de monitorar gastos públicos e arrecadação fiscal, 

como a migração da nota fiscal paulista para esse modelo tecnológico. Então o 

espaço para avançarem as pesquisas ainda é grande. 

De qualquer maneira DLT não é a bala de prata para todos os problemas, 

nem por si só é uma tecnologia de banco de dados mais eficiente e segura, depende 

dos usos para que é utilizada e da realidade em que é implementada. Onde os 

bancos de dados tradicionais existentes funcionam bem, seria um custo 

desnecessário e seria ineficiente passar a usar capacidade computacional massiva 

para alcançar o consenso descentralizado em contextos onde isso é dispensável. 

Também se o objetivo é armazenar dados de maneira centralizada, protegê-lo 

contra intrusos e centralizar o controle e o uso de dados, usar DLT seria menos 

eficiente. Porém, seria uma solução técnica e economicamente justificada quando os 

agentes são corruptos, identificam problema de atrasos, ineficiências, dificuldades 

entre vários envolvidos em chegar a um consenso sobre a existência e a evolução 

de dados compartilhados. E essas são características que podem ser verificáveis no 

processo de administração do cumprimento dos ODSs e também da conformidade 

com os critérios previstos em padrões de sustentabilidade. 

Ao mesmo tempo que pode oferecer benefícios significativos para melhorar 

a administração legal dos processos governamentais e as formas de implementação 

da governança global, pode significar novos desafios gerando a necessidade de 

construir uma nova prática e jurisprudência para a governança através da DLT. Mas 

a princípio, essa tecnologia tem muito a oferecer para aumentar as formas de 

efetivação da governança internacional. Esta pesquisa recomenda, portanto que 

fossem mais estudadas e implementadas, principalmente no tocante a administração 
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do cumprimento dos ODSs e também da conformidade com os critérios previstos em 

padrões de sustentabilidade 
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CONCLUSÃO 

 

A governança ambiental global, como o cubo de Rubik, é um enigma 

interdependente. Coordenando-se as cores de apenas um lado, independente das 

dos outros lados, é um caminho garantido para o fracasso. No setor da energia essa 

característica é ainda mais evidente em virtude de ser necessário coordenar oferta 

confiável, preços estáveis, concorrência leal e normas socioambientais, condições 

que muitas vezes podem ser mutuamente excludentes, além do fato de que nessa 

área não cabe nenhuma regra mágica única para resolver todos os problemas. 

Sendo assim os líderes políticos, do setor privado e da sociedade precisam articular 

uma miríade de interesses, tendo em vista inclusive a concorrência acirrada. 

O principal argumento desta pesquisa foi apontar a governança corporativa 

socioambiental privada como um fator importante de influência da governança 

ambiental global. Principalmente porque nos tempos atuais as ações das empresas 

privadas têm impacto global e resultados socioambientais com alcance muito além 

das fronteiras do Estado. Assim, essas condutas podem ser alcançadas e 

condicionadas por normas voluntárias desenvolvidas, por exemplo, por empresas ou 

organizações não governamentais, mais facilmente do que por legislações 

nacionais.  

A pesquisa mostrou indícios suficientes de que políticas públicas exercem 

papel muito relevante para o resultado geral positivo no setor da bioenergia: 

renúncia fiscal, subsídios, financiamentos, exigências de padrões de qualidade, 

mandato de mistura de biocombustíveis com combustíveis fósseis, o 

estabelecimento de mecanismos de precificação de externalidades negativas e de 

um mercado para a comercialização de créditos de carbono.  

Além disso identificou que para alcançar o aumento necessário no 

fornecimento, distribuição e uso de bioenergia, é necessária uma efetiva governança 

para garantir a sustentabilidade socioambiental dessa bioenergia e que para isso, os 

ODSs podem ser usados como um quadro normativo para orientar a conduta dos 

agentes, pois muitos estão bastante relacionados à bioenergia 
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Outra conclusão importante foi sobre o sucesso que articulações multi 

setoriais e multiníveis podem representar em termos de governança. O exemplo 

mais significativo estudado nesta tese foi o Protocolo Agroambiental, um acordo 

tripartite assinado em 2007 por representantes do governo, usinas e fornecedores 

de cana que estabelecia a obrigação de acabar com o processo de queima da 

colheita de cana-de-açúcar. Seus efeitos práticos são notáveis, nos municípios de 

São Paulo, a mecanização já atingiu quase a totalidade dos canaviais.  

Também importante foram as evidências de impactos indiretos, sistêmicos e 

distribuídos, que acabam tendo as ferramentas de governança relativas aos 

biocombustíveis. No exemplo da erradicação das queimadas, no campo ambiental, o 

fim dos incêndios significou o fim da perda de nutrientes no solo, a preservação da 

fauna local e a melhoria da qualidade do ar que antes era impregnado de fumaça e 

fuligem. No campo social, a mecanização permitiu a melhoria das condições de 

trabalho dos trabalhadores rurais, com o fim do uso da mão sazonal em condições 

precárias, a melhoria da saúde nas comunidades vizinhas, haja vista a diminuição 

de casos de problemas respiratórios e a melhoria da sensação de insegurança e 

violência que decorria da migração de trabalhadores para a colheita manual. Por 

outro lado no campo econômico, a mecanização diminuiu o número de empregos e 

tem sido experimentado um aumento do custo de vida no entorno das fazendas. 

Nessa mesma linha, também o vínculo causal entre medidas regulatórias e 

efeitos práticos muitas vezes não fica claro, de modo que uma ação dificilmente tem 

seu impacto positivo ou negativo no meio ambiente e na sociedade diretamente 

identificado. Um exemplo é o reflexo das ações de conformidade com as 

expectativas públicas na reputação e no valor de uma empresa. Essa relação não 

consegue ser proporcional ou explicitamente clara. Pequenas condutas negativas 

podem ser percebidas pelos consumidores e investidores como muito impactantes 

gerando inclusive impacto financeiro na sustentabilidade do negócio no longo prazo. 

Para evitar ou pelo menos quantificar esses riscos intangíveis a gestão corporativa 

socioambientalmente responsável faz uso de ferramentas de monitoramento, 

relatórios e certificações. Em todos esses casos a pesquisa constatou que padrões 

de sustentabilidade socioambientais se mostram essenciais.  
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Isso não significa que estratégias privadas substituem ou concorrem com o 

papel governamental. Coordenação de ambiente regulatório e políticas de incentivos 

tributários e de subvenção são fundamentais inclusive para criar ou reforçar a 

demanda por esquemas privados de governança. Na área de tecnologia e no 

fomento à inovação os exemplos ficam bem evidentes, a renúncia fiscal tende a 

aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e os financiamentos 

públicos a gerar diversificação e criatividade na pesquisa e desenvolvimento, 

financiando a oferta de novas tecnologias; criando demanda para as inovações; 

barateando e facilitando o acesso a fatores complementares; e propiciando melhoras 

de gestão institucional. Além disso, a exigência pública de que a produção 

tecnológica atenda a critérios de sustentabilidade cria e reforça a necessidade de 

monitoramento e de reporte dos dados de eficiência. 

Para identificar esses aspectos de interdependência, esta pesquisa estudou 

um recorte bem específico, seu objeto foi o monitoramento da efetividade da Agenda 

2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente os relativos a 

combustíveis renováveis, conseguida por meio de regulações e normas relativas a 

padrões voluntários de sustentabilidade, aplicáveis nas atividades econômicas, 

desenvolvidas por agentes privados em cadeias de produção globais que com isso 

estruturam uma lógica de governança com abrangência internacional. Mais 

especificamente, analisou o caso do etanol brasileiro de cana-de-açúcar e do padrão 

de sustentabilidade Better Sugarcane Initiative (BONSUCRO ) para identificar 

diversos fatores intervenientes na lógica de governança ambiental internacional 

pertinente ao estudo de caso em questão.  

Com o escopo de mostrar que há indícios de que a variável dependente, 

padrões de sustentabilidade como do Bonsucro geram a implementação da Agenda 

2030, analisou os mecanismos causais, variáveis intervenientes, que impactam 

umas às outras e interferem na relação causal entre padrões de sustentabilidade e 

Agenda 2030, de modo a gerar a consequência de maior efetividade dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável e assim, reciprocamente, reforçar a necessidade 

da adoção de padrões de sustentabilidade. Os mecanismos causais, variáveis 

intervenientes, estudados nesta tese foram as externalidades socioambientais 

negativas do etanol, a regulamentação internacional e a nacional. A conclusão foi 
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que o efeito entre padrões de sustentabilidade, variável dependente, e Agenda 2030, 

variável independente, pôde ser identificado, ou seja, há evidências suficientes de 

que padrões de sustentabilidade geram aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Figura  43 - Resumo das evidências empíricas 

 

Para que os agentes do mercado sucroenergético resolvam seus problemas 

de regulação dos recursos de uso comum, é preciso construir sistemas de métricas 

de sustentabilidade e de comparação de critérios confiáveis, para possibilitar o 

monitoramento uns aos outros para conseguir solucionar o problema central da 

construção da confiança entre agentes que muitas vezes tem objetivos antagônicos. 

O desenvolvimento e a adoção de padrões de sustentabilidade assume essa função 

de avaliar a produção e permitir a análise da cadeia produtiva de forma confiável. E 

o estudo apontou que políticas públicas têm contribuído em diversas localidades 
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para estimular o uso desses padrões e para o desenvolvimento de instituições que 

propiciam o monitoramento das medidas de conformidade.  

No futuro os padrões e certificados provavelmente vão ser mais utilizados e 

com isso aumentar cada vez mais sua função de impactar a governança ambiental 

global. Diversas instituições policêntricas e arranjos regulatórios ajudam a 

governança, o aprendizado, a adaptação, a confiabilidade, os níveis de cooperação 

dos participantes e a obtenção de resultados mais efetivos, equitativos e 

sustentáveis em múltiplas escalas. Outras dificultam e causam desinformação. 

Porém esses antagonismos não podem ser ignorados nem generalizados, pois para 

explicar um mundo de interações e resultados que ocorrem em vários níveis, a 

complexidade não pode ser ignorada ou rejeitada, é preciso melhorar as estruturas 

jurídicas e as teorias para melhor entender e articular as diversas variáveis 

intervenientes. 

Nesse sentido é de extrema importância que o papel desempenhado pelos 

os padrões e certificados seja conhecido e que as metodologias de análise sejam 

transparentes e submetida a constante verificação do público envolvido, das 

autoridades e dos agentes privados. Esse novo ambiente regulatório de natureza 

primordialmente privada não pode ser utilizado de véu da impunidade por eventuais 

danos nem ser utilizado como ferramenta para mascarar condutas impróprias. A 

adoção de padrões e selos, inclusive o Bonsucro para certificar a produção de 

sucroenergia está longe de ser a solução fácil para todos os problemas, ela é 

apenas uma ferramenta que se bem utilizada pode impactar positivamente a 

governança ambiental global. De qualquer maneira seus efeitos e possibilidades 

precisam ser mais estudados pelo Direito.  
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Anexo I – Dados sobre os membros certificados da Bonsucro estudados 
por esta pesquisa 

 

 

Name 
Group 
name 

Certified 
products City Country 

Certificati
on body 

Certificati
on 
number 

Certificati
on date 

Type of 
certificate 

Açucareira 
Quatá 
S.A. 

Zilor 
(Copersuc
ar) 

Sugar & 
Ethanol Quatá Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
819061 25/10/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

ADECOA
GRO 
VALE DO 
IVINHEMA 
LTDA - 
UNIDADE 
ANGÉLIC
A Adecoagro Sugarcane Angélica Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
821228 14/06/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

ARCOR 
SAIC Arcor Sugar Tucuman Argentina 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
848787 17/01/17 

Production 
Certificate
s (Mills) 

AZUNOSA SAB Miller 
Sugar & 
Molasses 

El 
Progresso Honduras 

SCS 
Global 
Services 

SCS-
BONS-P-
0102 10/11/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

BP 
Unidade 
Tropical BP 

Sugar & 
Ethanol Edeia Brazil 

LRQA 
Brasil 

SQA 
4000354 10/12/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Bundaber
g Sugar 
Ltd 

Bundaber
g Sugar 

Sharon 
QLD Australia Cert-ID 

BRA0024-
006 30/12/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Bundaber
g Sugar 
Ltd - MQN 

Bundaber
g Sugar 

Bundaber
g Australia Cert-ID 

BRA0024-
007 30/12/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Bunge-
Moema Bunge 

Sugar & 
Ethanol Orindiuva Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
819473 06/12/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Bunge - 
Frutal Bunge Sugarcane Frutal Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
819468 06/12/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Bunge - 
Itapagipe Bunge Sugarcane Itapagipe Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
820760 14/05/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

CAEI - 
Ingenio 
Cristobal 
Colon CAEI 

Sugar and 
Molasses El Guano 

Dominican 
Republic Cert-ID 

BRA0024-
015 09/06/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 
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Cruz Alta Guarani 
Sugar & 
Ethanol Olimpia Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
822712 18/11/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

EID Parry 
(India) 
Ltd., 
Haliyal EID Parry Sugar Dharwad India 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
846415 17/06/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

EID 
PARRY 
(INDIA) 
LTD., 
Nellikuppa
m EID Parry Sugarcane Cuddalore India 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
842854 01/02/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

EID 
PARRY 
(INDIA) 
LTD., 
PUGALUR EID Parry Sugar Karur India 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
835640 19/05/15 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Guarani - 
São José Guarani 

Sugar and 
Ethanol Colina Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
822624 24/11/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Guarani - 
Unidade 
Andrade Guarani 

Sugar and 
Ethanol 

Pitangueir
as Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
822711 29/12/15 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Ingenio 
Magdalen
a, S.A. 

Magdalen
a 

Sugar and 
Ethanol 

Ciudad de 
Guatemal
a 

Guatemal
a SGS 

SGS BR 
16/9405 12/05/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Mitr 
Phukhieo Mitr Phol Sugar 

Phukhieo 
District Thailand Cert-ID 

BRA0024-
013 30/05/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Nardini 
Agroindust
rial Nardini 

Sugar and 
Ethanol 

Vista 
Alegre do 
Alto Brazil SGS 

SGS BR 
16/9458 21/06/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

NSWSMC
-
BROADW
ATER NSW 

Sugar, 
Molasses, 
Bagasse & 
mill mud 

Broadwate
r Australia Cert-ID 

BRA0024-
004 30/12/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

NSWSMC
-
CONDON
G NSW 

Sugar, 
Molasses, 
Bagasse & 
mill mud Condong Australia Cert-ID 

BRA0024-
005 30/12/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

NSWSMC
-
HARWOO
D NSW Sugarcane 

Harwood 
Island Australia Cert-ID 

BRA0024-
009 19/09/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

ODB - Rio 
Claro Odebrecht Ethanol Caçu Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
827012 08/01/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen - 
Serra Raizen 

Sugar & 
Ethanol Ibate Brazil SGS 

SGS 
BR14/804
7 09/01/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Bonfim Raizen 

Sugar & 
Ethanol Guariba Brazil SGS 

SGS 
BR12/727
7 15/11/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia - 
Unidade 
Araraquar
a Raizen 

Sugar and 
Ethanol 

Araraquar
a Brazil SGS 

SGS BR 
15/9204 22/12/15 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia - 
Unidade 
Benalcool Raizen 

Sugar and 
Ethanol 

Bento de 
Abreu Brazil SGS 

SGS 
BR16/971
8 28/12/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 
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Raízen 
Energia - 
Unidade 
Mundial Raizen 

Sugar and 
Ethanol 

Mirandópo
lis Brazil SGS 

SGS 
BR17/972
0 28/12/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia - 
Unidade 
Tarumã Raizen 

Sugar and 
Ethanol Tarumã Brazil SGS 

SGS 
BR16/970
5 21/12/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raizen 
Energia 
S.A - 
Unidade 
Junqueira Raizen 

Sugar & 
Ethanol Igarapava Brazil SGS 

SGS BR 
13/7966 08/11/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia 
S.A - 
Unidade 
Paraguaçu Raizen 

Sugar and 
Ethanol 

Paraguaçu 
Paulista Brazil SGS 

SGS BR 
15/9237 12/01/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia 
S.A. - Filial 
Gasa Raizen 

Sugar & 
Ethanol Andradina Brazil SGS 

SGS 
BR13/741
4 19/12/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia 
S.A. - Filial 
Univalem Raizen 

Sugar & 
Ethanol Valparaiso Brazil SGS 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
824381 13/03/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia 
S.A. - 
Unidade 
Destivale Raizen 

Sugar and 
Ethanol Araçatuba Brazil SGS 

SGS BR 
15/8620 23/12/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia 
S.A. - 
Unidade 
Diamante Raizen 

Sugarcane
, Ethanol 
and 
Bagasse Jaú Brazil SGS 

SGS BR 
15/8619 23/12/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia 
S.A. - 
Unidade 
Jataí Raizen Ethanol Jatai Brazil SGS 

SGS 
BR14/860
3 12/03/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Energia 
S/A - Dois 
Córregos Raizen 

Sugar & 
Ethanol 

Dois 
Córregos Brazil SGS 

SGS BR 
13/7966 21/10/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Enersia 
S.A. - 
Unidade 
Costa 
Pinto Raizen Sugarcane Piracicaba Brazil SGS 

SGS 
BR14/852
1 12/12/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Raízen 
Tarumã 
S/A - 
Unidade 
Maracaí Raizen 

Sugar & 
Ethanol Maracaí Brazil SGS 

SGS BR 
11/06312 12/07/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Santa 
Cruz S A 
Açúcar e 
Álcool 

Sao 
Martinho Sugarcane 

Américo 
Brasiliens
e Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
822785 04/11/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Santa 
Elisa Biosev 

Sugar & 
Ethanol 

Sertãozinh
o Brazil SGS 

SGS BR 
12/7122 09/08/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

São 
Martinho 
S/A 

Sao 
Martinho 

Sugar & 
Ethanol 

Iracemapo
lis Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
822485 04/10/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

SER-SAN 
ANTONIO Pellas 

Sugar and 
Ethanol 

Chichigalp
a Nicaragua 

SCS 
Global 
Services 

SCS-
BONS-C-
0106 09/11/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Severinia Guarani 
Sugar & 
Ethanol Severínia Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
827272 18/11/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 
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Us. 
Açucareira 
São 
Manoel 

Copersuca
r Sugarcane 

São 
Manoel Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
818844 25/10/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina Alta 
Mogiana 
S/A 

Alta 
Mogiana 

Sugar & 
Ethanol 

São 
Joaquim 
da Barra Brazil 

LRQA 
Brasil 

SQA 
0701159/E 01/08/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina Alto 
Alegre S.A 
- Açúcar e 
Álcool 

Alto 
Alegre 

Sugar & 
Ethanol Colorado Brazil 

LRQA 
Brasil 

SQA 
4000370 31/07/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina 
Barra 
Grande de 
Lençóis 

Zilor 
(Copersuc
ar) 

Sugar & 
Ethanol 

Lençois 
Paulista Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
819060 25/10/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina 
Conquista 
do Pontal Odebrecht Sugarcane 

Mirante do 
Paranapa
nema Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
819507 08/12/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina 
Monte 
Alegre 
Ltda Adecoagro 

Sugar & 
Ethanol 

Monte 
Belo Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
827044 31/01/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina 
Santa 
Adélia S/A 

Copersuca
r 

Sugar & 
Ethanol 

Jaboticaba
l Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
818842 25/10/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina 
Santo 
Antônio 

Copersuca
r Sugarcane 

Sertãozinh
o Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
829723 22/12/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina São 
Luiz S/A 

Copersuca
r 

Sugar & 
Ethanol Ourinhos Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
821892 18/04/13 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina 
Serra 
Grande 

independe
nt 

Sugar and 
ethanol 

São José 
da Laje Brazil Cert-ID 

BRA0024-
012 07/03/16 

Production 
Certificate
s (Mills) 

USINA 
UBERABA 
S/A 

Copersuca
r Sugarcane Uberaba Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
832598 04/11/15 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina Vale 
do Tijuco 
Açúcar e 
Álcool 
S.A. CMAA 

Sugar & 
Ethanol Uberaba Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
834213 28/01/15 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Usina 
Vertente 
Ltda Guarani Sugarcane Guaraci Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUCP&
C822710 16/06/14 

Production 
Certificate
s (Mills) 

USJ USJ Sugarcane Araras Brazil 
Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
820214 12/03/12 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Wilmar - 
Invicta Wilmar 

Raw 
Sugar and 
Molasses Giru Australia 

SCS 
Global 
Services 

BRA0024-
011 28/12/15 

Production 
Certificate
s (Mills) 

Zilor São 
Jose 

Zilor 
(Copersuc
ar) 

Sugar & 
Ethanol Macatuba Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
P&C-
819063 25/10/11 

Production 
Certificate
s (Mills) 

AGRANA 
Zucker 
GmbH Agrana     Austria 

SCS 
Global 
Services 

SCS-
BONS-C-
0103   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Alvean 
Sugar 
S.L., 
Bilbao, 
Geneva Alvean     

Switzerlan
d 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
ChoC-
835370   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 
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Branch 

Braskem 
Netherlan
ds B.V. Braskem     

The 
Netherlan
ds 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
822758   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Bunge 
Agritrade 
S.A. Bunge     UK 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
833748   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Bunge 
Solazyme 
Bunge 
Produtos 
Renovavei
s Ltda Bunge     Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
ChoC-
848200   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Cargill 
Internation
al S.A. Cargill     

Switzerlan
d 

Control 
Union 

Bonsucro 
 CUC  
ChoC  
816483   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Cevital 
SPA Cevital     Algeria 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
831940   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Copersuca
r S.A. 

Copersuca
r     Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
CHoC - 
819600   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Cosan 
Biomassa 
S/A Raizen     Brazil SGS 

SGS 
BR16/923
9   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

ED&F 
Man 
Sugar 
Limited 

ED&F 
Man     UK 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC  
ChoC  
839997   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Ferrero 
Trading 
Lux SA Ferrero     

Luxembou
rg 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
831941   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Lantic Inc. Lantic     Canada 
Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
834232   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Manildra 
Harwood 
Sugar NSW     Australia Cert-ID 

BRA0024-
010   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Millaquin 
Refinery 

Bundaber
g     Australia Cert-ID 

BRA0024-
008   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Olam 
Internation
al Limited Olam     Indonesia 

SCS 
Global 
Services 

SCS-
BONS-C-
0101   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Pacific 
Sugar 
Corporatio
n (PSC) -     Thailand Cert-ID 

BRA0024-
014   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

PT Sugar 
Labinta Labinta     Indonesia 

SCS 
Global 
Services 

SCS-
BONS-C-
0105   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Redpath 
Sugar Ltd. Redpath     Canada 

SCS 
Global 
Services 

SCS-
BONS-C-
0104   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 



 254

São 
Martinho 
S.A. 

São 
Martinho     Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
827866   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Shell 
Trading 
Rotterdam 
BV Shell     

Netherlan
ds SGS 

SGS 
BR15/897
6   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Skor 
Internation
al S.A. Skor     

Switzerlan
d 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
832781   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

The Coca-
Cola 
Company TCCC     USA SGS 

SGS 
BR15/871
0   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

UNIB 
Bahia Braskem     Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
818427   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

UNIB Rio 
Grande do 
Sul Braskem     Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
818426   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Unilever 
Brasil Ltda Unilever     Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
830078   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Wilmar 
Sugar 
Australia Wilmar     Australia 

SCS 
Global 
Services 

SCS-
BONS-C-
0107   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Wilmar 
Sugar Pte 
Ltd Wilmar     Singapore 

Control 
Union 

Bonsucro - 
CUC - 
ChoC - 
823765   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Corbion Corbion     
Netherlan
ds SGS 

BR17/979
1   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

ED&F 
Man 
Molasses 
B.V 

ED&F 
Man     

Netherlan
ds 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
ChoC-
849900   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

Louis 
Dreyfus 
Company LDC     

Switzerlan
d 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-
ChoC-
849844   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

PT. 
Jawamani
s Rafinasi Wilmar     Indonesia 

SCS 
Global 
Services 

SCS-
BONS-C-
0109   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

United 
Molasses UM     UK SGS 

BR17/979
0   

Chain of 
Custody 
Certificate
s 

  
Assobari 
Farm Sugarcane Bariri Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-FR-
844970 18/03/16 

Farmer 
Recognitio
n 
Certificate
s 

  
Batira 
Farm Sugarcane Rancharia Brazil 

Control 
Union 

Bonsucro-
CUC-FR-
846716 24/05/16 

Farmer 
Recognitio
n 
Certificate
s 

  
Socicana 
Farm Sugarcane Guariba Brazil SGS 

SGS 
BRA16/96
69.00 11/11/16 

Farmer 
Recognitio
n 
Certificate
s 
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Anexo II – Quadro comparativo entre os princípios adotados pela Bonsucro 
e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030 

 

 

BONSUCRO AGENDA 2030 

Princípio 1. 

Obedeça a lei 

1.1 Conformidade legal 

1.2. Demonstrar titularidade sobre terra e água de acordo com a 
prática e a lei nacionais 

Principle 1.  

Obey the Law  

1.1 Legal compliance  

1.2. To demonstrate clear title to land and water in accordance with 
national practice and law  

 

 

 

Princípio 2. 

Respeitar os direitos humanos e as normas trabalhistas 

2.1. Cumprir as convenções trabalhistas da OIT que regem o trabalho 
infantil, o trabalho forçado, a discriminação e a liberdade de 
associação e o direito à negociação coletiva 

2.2. Pproporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, na 
porcentagem das horas trabalhadas 

2.3. Fornecer aos empregados (incluindo trabalhadores migrantes, 
sazonais e outros contratos) pelo menos o salário mínimo nacional 
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2.4. Proporcionar contratos claros, equitativos e abrangentes  

Principle 2.  

Respect Human Rights and Labour Standards  

2.1. To comply with ILO Labour conventions governing child labour, 
forced labour, discrimination and freedom of association and the right 
to collectiveve bargaining  

2.2. To provide a safe and healthy working environment in work place 
operations percentage of total hours worked  

2.3. To provide employees (including migrant, seasonal and other 
contract labour) with at least the national minimum wage  

2.4. To provide clear, equitable and comprehensive contracts  

 

 

 

 

Princípio 3. 

Gerenciar as eficiências do uso de insumos, da produção e do 
processamento para aumentar a sustentabilidade 

3.1. Monitorar a eficiência da produção e dos processos; para medir os 
impactos de produção e processamento para que melhorias possam 
ser feitas ao longo do tempo 

3.2. Monitorar as emissões do aquecimento global com o objetivo de 
minimizar os impactos das mudanças climáticas 

Principle 3.  

Manage input, production and processing eficiencies to enhance 
sustainability  

3.1. To monitor production and process eficiency; to measure the 
impacts of production and processing so that improvements are made 
over time  

3.2. To monitor global warming emissions with a view to minimizing 
climate change impacts   

 

 

 

 

Princípio 4. 

Gerenciar ativamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos 

4.1. Avaliar os impactos das empresas da cana-de-açúcar sobre a 
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos 

Principle 4.  
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Actively Manage Biodiversity and ecosystem services 

4.1. To assess impacts of sugarcane enterprises on biodiversity and 
ecosystem services  

 
Princípio 5. 

Melhorar continuamente as principais áreas do negócio 

5.1. Treinar funcionários e outros trabalhadores em todas as áreas do 
seu trabalho para desenvolverem suas habilidades gerais. 

5.2. Melhorar continuamente o estado do solo e dos recursos hídricos 

5.3. Melhorar continuamente a qualidade da cana-de-açúcar e dos 
produtos produzidos 

5.4. Promover a eficiência energética 

5.5. Reduzir emissões e efluentes. Promover a reciclagem de efluentes 
e de resíduos onde for possível 

5.6. Promover conhecimentos de pesquisa, desenvolvimento e 
extensão especializados e focados. 

5.7. Para a expansão da área plantada ou de novos projetos de cana-
de-açúcar, assegurar processos transparentes, consultivos e 
participativos que abordem os efeitos cumulativos e induzidos através 
de uma avaliação de impacto ambiental e social 

5.8. Garantir o envolvimento ativo em processos transparentes, 
consultivos e participativos com todas as partes interessadas 
relevantes 

5.9. Promover a sustentabilidade econômica 

Principle 5.  

Continuously improve key areas of the business  

5.1. To train employees and other workers in all areas of their work and 
develop their general skills  

5.2. To continuously improve the status of soil and water resources  

5.3. To continuously improve the quality of sugarcane and products 
from the mill  

5.4. To promote energy eficiency  

5.5. To reduce emissions and efluents. To promote recycling of waste 
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streams where practical  

5.6. To foster effective and focused research, development and 
extension expertise  

5.7. For green field expansion or new sugarcane projects, to ensure 
transparent, consultative and participatory processes that address 
cumulative and induced effects via an environmental and social impact 
assessment  

5.8. To ensure active engagement and transparent, consultative and 
participatory processes with all relevant stakeholders  

5.9. To promote economic sustainability  

 
Princípio 6. 

Requisito obrigatório adicional para os biocombustíveis no âmbito da 
Diretiva de Energia Renovável da UE (2009/29 / CE) e revisão da 
Diretiva relativa à Qualidade do Combustível (2009/30 / CE) 

6.1. Monitorar as emissões do aquecimento global com o objetivo de 
minimizar os impactos das mudanças climáticas 

6.2. Proteger terras com alto valor de biodiversidade, terra com 
estoque de carbono elevado e turfeiras78 

Principle 6.  

Additional mandatory requirement for biofuels under the EU Renewable 
Energy Direc ve (2009/29/EC) and revised Fuel Quality Directive 
(2009/30/EC)  

6.1. To monitor global warming emissions with a view to minimizing 
climate change impacts  

6.2. To protect land with high biodiversity value, land with high carbon 
stock and peatlands  

 

 

 

 

 

  

                                            
78 Turfeiras são áreas com material vegetal parcialmente decomposto encontrado em mangues e sob 
montanhas.  
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Anexo III – Pesquisa jurídica empírica 

 

Pesquisa anônima distribuída por um link colado em e-mails, mídias sociais e sites. 

O desenvolvimento do link e os dados analisados utilizaram a ferramenta da 

Universidade Yale para pesquisas jurídicas empíricas: Qualtrics para pesquisas. 

https://yalesurvey.qualtrics.com/jfe/form/SV_3BE0zq8J6BwBfpj 

As perguntas que estão no link a ser respondido pelos participantes são: 

 
Q6 Do you work in the Brazilian sugarcane ethanol market? / Você atua no mercado 
sucroalcoleiro brasileiro? 
 Yes, directly / Sim diretamente (1) 
 Yes, indirectly / Sim indiretamente (2) 
 No / Não (3) 
 
Display This Question: 

If Do you work in the Brazilian sugarcane ethanol market? / Você atua no mercado 
sucroalcoleiro brasileiro? Yes directly / Sim diretamente Is Selected 

Or Do you work in the Brazilian sugarcane ethanol market? / Você atua no mercado 
sucroalcoleiro brasileiro? Yes indirectly / Sim indiretamente Is Selected 
Q8 Is the company you work for a member of Bonsucro? / A empresa em que voce 
trabalha e membro da Bonsucro? 
 Yes, it is certified and uses the label / Sim, e certificada e usa o selo (1) 
 Yes, but it is not certified nor uses the label / Sim, mas nao e certificada nem usa 

o selo (2) 
 No (3) 
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Display This Question: 
If Is the company you work member of Bonsucro? / A empresa em que voce trabalha e 

membro da Bonsucro? Yes, it is certified and uses the label / Sim, e certificada e usa o selo 
Is Selected 

Or Is the company you work member of Bonsucro? / A empresa em que voce trabalha e 
membro da Bonsucro? Yes, but is not certified nor uses the label / Sim, mas nao e 
certificada nem usa o selo Is Selected 
Q7 Do you know the sustainable development goals of the Agenda 2030? / Você tem 
conhecimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável trazidos pela Agenda 
2030? 
 Yes  / Sim (1) 
 No / Não (2) 
 
Display This Question: 

If Do you know the sustainable development goals of the Agenda 2030? / Você tem 
conhecimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável trazidos pela Agenda 2030? 
Yes  / Sim Is Selected 
Q9 Do you think Agenda 2030 and Bonsucro are in tune with each other? / Voce 
acredita que há sinergia entre os critérios da Agenda 2030 e da Bonsucro? 
 Yes, totally / sim completamente (1) 
 Yes, but it could be better / sim mas poderia melhorar (2) 
 No / Não (3) 
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Display This Question: 
If Do you think Agenda 2030 and Bonsucro are in tune with each other? / Voce acredita 

que há sinergia entre os critérios da&nbsp;Agenda 2030 e da Bonsucro? Yes, totally / sim 
completamente Is Selected 

Or Do you think Agenda 2030 and Bonsucro are in tune with each other? / Voce acredita 
que há sinergia entre os critérios da&nbsp;Agenda 2030 e da Bonsucro? Yes, but it could be 
better / sim mas poderia melhorar Is Selected 
Q10 Which of the following are Agenda 2030 criteria? (Distinguish them from the 
others, which are Bonsucro criteria) Quais sao critérios da Agenda 2030 (alguns são 
critérios da Bonsucro)? 
 Areas with high conservation values are protected / Áreas com altos valores de 

conservação são protegidas (1) 
 Efficient use of water in agriculture and milling / Uso eficiente da água na 

agricultura e moagem (2) 
 National minimum wage is ensured / O salário mínimo nacional é assegurado (3) 
 Land is legally-owned and not contested by local communities / A terra é de 

propriedade legal e não é contestada pelas comunidades locais (4) 
 Sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat 

desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss / 
Utilização sustentável dos ecossistemas terrestres, gestão sustentável das 
florestas, luta contra a desertificação e parar e reverter a degradação das terras e 
a perda de biodiversidade (5) 

 Combat climate change and its impacts / Combater as alterações climáticas e os 
seus impactos (6) 

 Sustainable economic growth, full and productive employment and decent work 
for all / Crescimento economico sustentável, emprego pleno e produtivo e 
trabalho digno para todos (7) 

 Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all / Acesso a 
energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos (8) 

 Availability and sustainable management of water and sanitation / Disponibilidade 
e gestão sustentável da água e do saneamento (9) 

 Achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture 
/ Alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura 
sustentável (10) 

 
Q11 In your opinion, should governments demand compliance with sustainable 
standards from the sugarcane ethanol market? Na sua opinião governos deveriam 
exigir a conformidade da cadeia sucroalcoleira com padrões de sustentabilidade? 
 Yes, no matter what standard a minimal level of compliance should be legally 

demanded  / Sim qualquer que seja o padrão um minimo de conformidade tem 
que ser exigido obrigatoriamente (1) 

 Yes, Bonsucro should be mandatory to all producers / Sim Bonsucro deveria see 
obrigatorio para todos os produtores (2) 

 No / Não (3) 
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Q12 How would you qualify the interactions between public and private governance 
to address sugarcane ethanol initiatives? / Como você considera as interações entre 
o poder público e privado para conduzir as iniciativas sucroalcoleiras? 
 Sugarcane ethanol is governed by a mix of public and private governance. / O 

mercado sucroalcooleiro é regido por um misto de normas públicas e privadas. 
(1) 

 Only the public regulation is effective. / Somente a regulação governamental é 
efetiva. (2) 

 The private sector is the main driver of the sugarcane ethanol governance. / O 
setor privado é o principal agente na governança do mercado sucroalcooleiro. (3) 

 
Q13 How would you qualify the interactions between national and international 
governance to address sugarcane ethanol initiatives? / Como você considera as 
interações entre o regulamentos nacionais e internacionais para conduzir as 
iniciativas sucroalcoleiras? 
 Sugarcane ethanol is governed by a mix of national and international governance. 

/ O mercado sucroalcooleiro é regido por um misto de normas nacionais e 
internacionais. (1) 

 Only the national regulation is effective. / Somente a regulação nacional é efetiva. 
(2) 

 Foreign regulations are what matters to the sugarcane ethanol governance. / 
Normas internacionais são as que realmente estruturam a governança do 
mercado sucroalcooleiro. (3) 

 
Q14 In your opinion, what is the effect of market self-regulations? Choose from the 
following options 1- setting standards , 2- implementation of compliance verification 
processes, 3- certification incentives and/or 4- the use of labels? / Na sua opinião 
quais são os efeitos da regulação privada: 1- estabelecimento de padrões de 
sustentabilidade de acordo com a Agenda 2030, 2- procedimento para analizar a 
conformidade com os critérios, 3- incentivos decorrentes da certificação e/ou 4- uso 
de selos de qualidade? 
 The 4 alternatives / As 4 alternativas (1) 
 3 of these alternatives / 3 dessas alternativas (2) 
 2 of these alternatives / 2 dessas alternativas (3) 
 1 of these alternatives / 1 dessas alternativas (4) 
 none of these alternatives / nenhuma dessas alternativas (5) 
 
Q15 Do you agree with the following statement: expectations about companies are 
rising together with public commitments globally?  Você concorda com a seguinte 
frase: os compromissos assumidos globalmente estão acompanhando o crescimento 
das expectativas ?    
 Yes / Sim (1) 
 Maybe / Mais ou menos (2) 
 No / Não (3) 
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Q16 What kind of sugarcane ethanol company is more likely to get socio-
environmental certification? Que tipo de empresa sucroalcooleiro é mais predisposta 
a buscar uma certificação socioambiental? 
 Multinationals / Multinacionais (1) 
 Brazilian / Brasileiras (2) 
 It doesn't matter / Indiferente (3) 
 
Q17 What is the main reason why sugarcane ethanol companies get socio-
environmental certification? / Qual é a principal razão para uma empresa 
sucroalcooleiro buscar uma certificação socioambiental? 
 To comply to higher standards in their international production chain. / Para 

atender exigências criteriosas com relação à cadeia de produção internacional. 
(1) 

 Because of their exposure in the political context. / Porque sofrem pressões 
políticas. (2) 

 In order to fulfill consumers’ requirements, and to mitigate damage to their 
reputations / Consumidores demandam e para mitigar riscos reputacionais. (3) 

 Two or more alternatives are equally impactful / Duas ou mais alternativas são 
igualmente impactantes. (4) 
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Anexo IV – Relatórios das respostas à pesquisa jurídica empírica 

 
 

O relatório com o processamento dos dados obtidos pelas respostas às perguntas 

que estão no link e foram respondidas pelos participantes até 31 de julho de 2017 

são: 

 
Q6 - Do you work in the Brazilian sugarcane ethanol market? / Você 
atua no mercado sucroalcoleiro brasileiro? 

 

# Answer % Count 

1 Yes, directly / Sim diretamente 16.42% 11 

2 Yes, indirectly / Sim indiretamente 17.91% 12 

3 No / Não 65.67% 44 

 Total 100% 67 
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Q7 - Do you know the sustainable development goals of the Agenda 
2030? / Você tem conhecimento dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável trazidos pela Agenda 2030? 

 

# Answer % Count 

1 Yes  / Sim 100.00% 5 

2 No / Não 0.00% 0 

 Total 100% 5 
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Q8 - Is the company you work for a member of Bonsucro? / A 
empresa em que voce trabalha e membro da Bonsucro? 

 

# Answer % Count 

1 Yes, it is certified and uses the label / Sim, e certificada e usa o 
selo 38.10% 8 

2 Yes, but it is not certified nor uses the label / Sim, mas nao e 
certificada nem usa o selo 9.52% 2 

3 No 52.38% 11 

 Total 100% 21 
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Q9 - Do you think Agenda 2030 and Bonsucro are in tune with each 
other? / Voce acredita que há sinergia entre os critérios da Agenda 
2030 e da Bonsucro? 

 

# Answer % Count 

1 Yes, totally / sim completamente 25.00% 1 

2 Yes, but it could be better / sim mas poderia melhorar 50.00% 2 

3 No / Não 25.00% 1 

 Total 100% 4 
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Q11 - In your opinion, should governments demand compliance 
with sustainable standards from the sugarcane ethanol market? / 
Na sua opinião governos deveriam exigir a conformidade da cadeia 
sucroalcoleira com padrões de sustentabilidade? 

 

# Answer % Count 

1 

Yes, no matter what standard a minimal level of compliance 
should be legally demanded  / Sim qualquer que seja o padrão 

um minimo de conformidade tem que ser exigido 
obrigatoriamente 

78.57% 33 

2 Yes, Bonsucro should be mandatory to all producers / Sim 
Bonsucro deveria see obrigatorio para todos os produtores 14.29% 6 

3 No / Não 7.14% 3 

 Total 100% 42 
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Q12 - How would you qualify the interactions between public and 
private governance to address sugarcane ethanol initiatives? / 
Como você considera as interações entre o poder público e privado 
para conduzir as iniciativas sucroalcoleiras? 

 

# Answer % Count 

1 
Sugarcane ethanol is governed by a mix of public and private 

governance. / O mercado sucroalcooleiro é regido por um misto 
de normas públicas e privadas. 

62.16% 23 

2 Only the public regulation is effective. / Somente a regulação 
governamental é efetiva. 8.11% 3 

3 
The private sector is the main driver of the sugarcane ethanol 

governance. / O setor privado é o principal agente na 
governança do mercado sucroalcooleiro. 

29.73% 11 

 Total 100% 37 
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Q13 - How would you qualify the interactions between national and 
international governance to address sugarcane ethanol initiatives? 
/ Como você considera as interações entre o regulamentos 
nacionais e internacionais para conduzir as iniciativas 
sucroalcoleiras? 

 

# Answer % Count 

1 
Sugarcane ethanol is governed by a mix of national and 

international governance. / O mercado sucroalcooleiro é regido 
por um misto de normas nacionais e internacionais. 

47.22% 17 

2 Only the national regulation is effective. / Somente a regulação 
nacional é efetiva. 33.33% 12 

3 
Foreign regulations are what matters to the sugarcane ethanol 

governance. / Normas internacionais são as que realmente 
estruturam a governança do mercado sucroalcooleiro. 

19.44% 7 

 Total 100% 36 
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Q14 - In your opinion, what is the effect of market self-regulations? 
Choose from the following options 1- setting standards , 2- 
implementation of compliance verification processes, 3- 
certification incentives and/or 4- the use of labels? / Na sua opinião 
quais são os efeitos da regulação privada: 1- estabelecimento de 
padrões de sustentabilidade de acordo com a Agenda 2030, 2- 
procedimento para analizar a conformidade com os critérios, 3- 
incentivos decorrentes da certificação e/ou 4- uso de selos de 
qualidade? 

 

# Answer % Count 

1 The 4 alternatives / As 4 alternativas 36.11% 13 

2 3 of these alternatives / 3 dessas alternativas 22.22% 8 

3 2 of these alternatives / 2 dessas alternativas 19.44% 7 

4 1 of these alternatives / 1 dessas alternativas 13.89% 5 

5 none of these alternatives / nenhuma dessas alternativas 8.33% 3 

 Total 100% 36 
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Q15 - Expectations about companies are rising together with public 
commitments globally?  Os compromissos assumidos globalmente 
estão acompanhando o crescimento das expectativas ? 

 

# Answer % Count 

1 Yes / Sim 14.29% 5 

2 Maybe / Mais ou menos 40.00% 14 

3 No / Não 45.71% 16 

 Total 100% 35 
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Q16 - What kind of sugarcane ethanol company is more likely to get 
socio environmental certification? Que tipo de empresa 
sucroalcooleiro é mais predisposta a buscar uma certificação 
socioambiental? 

 

# Answer % Count 

1 Multinationals / Multinacionais 61.11% 22 

2 Brazilian / Brasileiras 5.56% 2 

3 It doesn't matter / Indiferente 33.33% 12 

 Total 100% 36 
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Q17 - What is the main reason why sugarcane ethanol companies 
get socio-environmental certification?           / Qual é a principal 
razão para uma empresa sucroalcooleiro buscar uma certificação 
socioambiental? 

 

# Answer % Count 

1 
To comply to higher standards in their international production 

chain. / Para atender exigências criteriosas com relação à 
cadeia de produção internacional. 

38.89% 14 

2 Because of their exposure in the political context. / Porque 
sofrem pressões políticas. 11.11% 4 

3 
In order to fulfill consumers’ requirements, and to mitigate 

damage to their reputations / Porque consumidores demandam 
e para mitigar riscos reputacionais 

11.11% 4 

4 Two or more alternatives are equally impactful / Duas ou mais 
alternativas são igualmente impactantes. 38.89% 14 

 Total 100% 36 
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Q18 - Which are the advantages and disadvantages  of adopting 
private standards? Quais vantagens e desvantagens você 
vislumbra na adoção de padrões privados? 
 

Which are the advantages and disadvantages  of adopting private standards?... 

Only advantages... 

Regulamentação por si só desacompanha da moral não resolve 
Alguns padrões privados são mais rigorosos (em termos ambientais) do que os 
adotados no Brasil (legis brasileira é muito "light" no aspecto ambiental) 
vantagens:são mais eficientes 
PRIVATIZAÇÃO = CONCORRÊNCIA  Concorrência =melhoras Melhoras =bom para 
todos 
Vantagens: agilidade na tomada de decisões sobre investimentos e excelência em 
conhecimento de mercado consumidor...  Desvantagens: restrições a formação de 
metas reguladoras de mercado estabelecidas por governos. 
Vantagens: Melhoria da qualidade dos produtos/serviços; melhoria da gestão.  
Desvantagens: Aumento de custo. 
As politicas internas têm que refletir a legislação 
Teoricamente os padrões privados garantiriam mais qualidade e certeza sobre o 
produto. Mas na prática, especialmente no Brasil existe uma lacuna de verificação 
efetiva e falta de investimentos para que pequenos produtores que não tem 
capacidade de comprar mil selos e mil certificados não sejam excluídos no mercado. 
Não vejo o etanol como combustivel do futuro, o acucar custa mais no mercado 
futuro. 
Só temos vantagens na adoção de padrões privados, em função da sustentabilidade 
de suas atividades. Pelo custo de oportunidade que só são consideradas nas 
atividades privadas. Pelo baixo custo social e pela produtividade com a 
racionalização dos fatores de produção. Pela necessidade de buscar o lucro real 
pela Inovação. Pelas escolhas livres dos agentes econômicos privados que definem 
sua longevidade produtiva, econômica, social. 
Podem ser meras conveniências que beneficiem determinado grupo e não o 
mercado como um todo que deveria visar crescimento e busca de uma commodity 
verdadeira. 
As vantagens são em relação ao processo melhor desenhado e monitorado, o 
acesso a  mercados mais exigentes e as desvantagens esta no desgaste das 
relações de serviço, sempre difícil mudar hábitos e o aumento de custo, muitas 
vezes intrínseco no processo. 
A vantagem é antecipar-se a qualquer agente regulador, tendo por base um padrão 
mínimo de qualidade. A desvantagem pode ser financeira - essa ação tem um custo, 
que nem sempre consegue ser passado ao consumidor. 
Vantagem de haver uma política efetiva e que cumpra minimamente os protocolos 
socioambientais. Uma potencial desvantagem, ser mal utilizada direcionando-a para 
interesses de pequenos grupos. 
Advantage: The private sector can be more efficient on the implementation of 
standards.  Disadvantage:  The private sector is less compromised to international 
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rules; Too much regulation to the companies coming from both sectors, public and 
private. 
Não há vantagens e nem desvantagens! Como trade de açúcar, observo que a 
matriz de origem açucareira esta superada como combustível. O que determina sua 
precificação no mercado é o baixo do valor do açúcar no momento da venda do 
commoditie, ou seja, só teremos etanol, se o preço do açúcar no mercado futuro 
estiver realmente em baixo. fato observado nos principais relatórios internacionais 
de energia. 
No meu ponto de vista, a principal desvantagem seria o estabelecimento de um 
padrão ao bel prazer de uma parte exclusivamente. Por outro lado, diante do atual 
cenário  (econômico e político), o estabelecimento de qualquer padrão já seria um 
avanço. 
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Q19 - Which entities should be responsible for overseeing private 
standards, if any? Quais órgãos deveriam ser responsáveis por 
regular os padrões privados, se é que precisa haver algum? 
 

Which entities should be responsible for overseeing private standards, if a... 

ABNT 

Policial quando destruir o meio ambiente 
Órgãos que sejam neutros no aspecto politico, que não tenham em seu staff 
pessoas interessadas em legislar em causa própria, pex, grandes produtores, 
políticos ruralistas, etc. Não vejo saída: todos os níveis da sociedade brasileira tem 
problemas de corrupção.  Ex. O formato atual de nossos interruptores foi indicado e 
aprovado pela ABNT - entidade particular que redige normas baseada nas normas 
internacionais e tendencias. Deveria ser uma Associação idônea, séria, mas foi 
comentado à exaustão que a produção dos novos formatos de interruptores e 
tomadas  já tinha endereço certo - empresas de membros da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. 
órgãos privados 

depende do objetivo final (resultados esperados) 

Sim, associações de caráter nacional... 

Organizações Internacionais. 
padrões privados - são opcionais , assim não são passives de acompanhamento por 
nenhum órgão, diferente/e de  certificações 
Deveria apenas fiscalização una, mas com a conglomerado de entidades diversas, 
cujos selos teriam um preço plausível. No caso de produtores menores, deveria o 
governo ser capaz de prestar efetivo auxílio tecnico-economico para capacitá-lo a 
permanecer neste mercado e o selo iria variar de preço de acordo com a produção 
para que fosse economicamente viável. Entidades governamentais e privadas 
capazes de fazer avaliações técnico sanitárias periodicamente seriam ideias para 
isso. 
As agencias reguladoras compostas por profissionais concursados. 

Não tenho uma opinião formada sobre esse tema 
Vejo uma complexidade muito grande nas relações de oferta e demanda, não 
acredito em orgãos que darão conta de tudo, acredito que grupos de consumidores 
com certas exigências buscam quem pode selecionar produtores que concordam em 
cumprir certos procedimentos e receberem um sobre preço por isso. 
Os padrões brasileiros, em geral, são organizados por medidas padrão. Organismos 
como o IPEM poderiam exercer esse papel, além de regras criadas por um 
organismo como a ABNT. 
Ministério da agricultara através de uma agência. 
If the private sector is able to establish standards there is no need to another organ 
oversee it. 
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INTRODUCTION 

 

Over the last decades, the Global Environmental Governance legal 

framework has been dramatically changed. Scholars and practitioners working on 

International Law have witnessed the emergence of many diverse actors and 

proliferation of rules originating from many spheres of power and having a potential 

global impact. A new form of private driven and multilevel global governance is being 

put in to place, this because globalization has transformed the international context in 

several ways, mainly by increasing the role of companies and private entities.  

Cargill, for example, an American company based in Minnesota, operating in 

Brazil and globally in the food, ethanol, beverage and tobacco market, had revenues 

of US$120.4 billion in 2016, employing around 153 thousand people (FORBES, 

2016). This volume of production surpasses the Gross Domestic Product of 147 

countries (CIA, 2016) in a set of 230 countries. In other words, if Cargill were a 

country its development last year would have surpassed that of several countries, 

like Panama, Uruguay, Paraguay, Iceland, Malta. And what Brazil paid to the World 

Bank for loans US$2.27 billion in December 2016 (IBRD - IDA, 2016) would be 

considered modest compared to what the company earned solely in Brazil in 2015, 

US$10.32 billion (EXAME, 2016). The role that this type of company plays in the 

national and global economy is therefore often more substantial than many countries.  

Comparing to this substantial increase in the economic power of companies, 

many national governments become weak and no longer are in the position of 

exercising their regulatory power. Stricter rules could represent less investment of the 

companies in one state. This decreases the capacity and interest of the countries to 

demand from companies compliance with standards especially social and 

environmental ones. And as production and trade is done in the global market, 

players facing fewer regulations have advantages over the competitors.  

Three basic developments made possible the actual integration of global 

supply chains necessary for our present global production: revolutionary information 
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technologies innovations in all spheres of society, capital mobility, and risky financial 

instruments. These characteristics undermine traditional spheres of power and make 

it possible for new actors to participate in the political arena effectively enough to tilt 

the balance of power, and cause ripple effects such as consumer concerns and 

media publicity. These diffuse effects can influence government policies and set the 

international agenda.   

The private aspect of environmental governance is given for example by 

carbon market, sustainable standards and voluntary rules developed by companies 

or non-governmental organizations. They attest about the environmental and/or 

social compliance of the production processes and the supply chains. Despite not 

having much direct government intervention, these regulations are interdependent 

with the legal regulatory framework in place in the State, region, and city they 

operate. Public authorities can foster or disincentive private governance in many 

ways. 

Especially regarding Environmental International Law, the lack of a 

supranational international sovereign power poses to global governance on one hand 

the problem of identifying the fairest method to distribute environmental cut-backs 

among countries, companies and individuals; on the other the question of political 

feasibility of such measures on a global scale.  This complexity is compounded even 

more when facing the nature of contemporary environmental problems: “super 

wicked” and susceptible to irreconcilable emotional political views.  

In response to this governance challenge the 2030 Agenda and the Paris 

Accord form a twin plan for a transformative progress towards the paradigm of a 

greener economy. The Agenda 2030 established the Sustainable Development 

Goals without making specific policy recommendations, while the Paris Agreement 

determined that the States established their Nationally Determined Contribution, their 

actual commitments to curb climate change.  Both are structured to work hand in 

hand, as part of a new design of paradigm focused on the development of 

sustainable economic architecture.   

The shift away from fossil fuels is an ongoing process, even though in the 

short term the global balance of energy power is tilted by the emergence of the 
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United States shale gas/oil. Some leaders, especially from the private sector, have 

already realized that clean energy is a growth industry that is full of opportunity for 

huge returns (this will be better explained under the topic Towards the green 

economy). Governments, businesses and investors should seize this opportunity, 

because over the next 13 years — the period of the 2030 Agenda — the world will 

invest trillions of dollars in infrastructure for cities, energy and agriculture.  Every 

decision on investment and resource allocations can be part of the solution and 

directed towards low-carbon, climate-resilient growth.  

But how can this be governed? This thesis addresses this question, by 

examining the interactions between multilevel, public and private governance and 

analyzing some efforts to implement Agenda 2030 SDGs. A methodological cut was 

made relating to renewable energy, in the Brazilian sugarcane ethanol case study. 

Therefore, this thesis examines the interactions between public and private 

governance by addressing Brazilian sugarcane ethanol initiatives to implement 

Agenda 2030 SDGs. And it tapers further to an empirical analysis about the 

Bonsucro certification, a typical case of private driven governance and the most used 

by the sugarcane industry (UNICA, 2012, p. 1). 

Important to disclaim: 1) that this thesis is not about renewable energy, 

Brazilian sugarcane ethanol or the Bonsucro certification, these topics are used only 

to inform the legal analyses about Global Enviromental Governance; 2) this thesis 

does not assume that the ethanol market is an effective tool to fight climate change in 

the long term; and 3) that climate change effective global governance and global 

climate policy are much broader subjects that goes beyond the scope of this 

research.   

The remainder of this chapter is structured as follows: first it describes the 

methodology, the empirical puzzle and dependent variables of the research; second 

it outlines the research design and the main argument of the thesis. Third, I provide 

an overview of the remaining chapters. 

1.1. Methodology, empirical puzzle and variables 
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The methodology used is three-fold: descriptive research, evaluative-

empirical approach, and normative-conceptual analysis. In the first part it will 

describe the state of affairs, as it exists at present relating to global governance, 

Agenda 2030 and Brazilian sugar cane ethanol. Than it will conduct an evaluative 

research to infer the existence of a causal mechanism and the parts that interconnect 

the global governance of Agenda 2030 to the sugarcane ethanol private governance 

in Brazil using the case study of Bonsucro. Third it will generate policy relevant 

knowledge on the integration of public, private and multilayers policy instruments.  

The hypothesis is that the independent variable: the Agenda 2030 SDG 

influence or at least are interconnected with the Bonsucro criteria that are the 

dependent variable. The thesis will identify the intervening causal causal 

mechanisms between the independent variable and the outcome of the dependent 

variable, analyzing some intervenient variables that possibly impact into the process 

of Agenda 2030 impacting Bonsucro. To access a survey was used to examplify the 

expectations about companies and the public commitments, analyzing how much the 

goals set by member states in Agenda 2030 reflect in practice and are used to inform 

the construction of the private standard Bonsucro.  

The conceptual analysis will focus on the framework currently in place in 

Brazil and suggest the construction of new paradigms focused on causes and aiming 

practical influence. This thesis will examine interactions between public and private 

governance by addressing the following research question: Are the Agenda 2030 

SDGs being implemented and informing private governance measures in the case of 

Brazilian sugarcane ethanol, and specifically the Bonsucro private governance 

criteria? 

This thesis aims to clarify the importance of three intervenient variables: 

domestic and sectorial interests, the structure of the market favoring governance, 

and the measurements and institutional fit between public, private and multilayers 

stakeholders, in order to apply the ideal goals set on Agenda 2030 to the case of 

Brazilian sugarcane ethanol, and specifically the Bonsucro private governance 

criteria.  
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The dependent variable Bonsucro indicates the degree measurement tools 

access the effect of the private governance rules. Basically this research designed 

four key features pertaining to the functioning of private governance: 1- standard 

setting according to Agenda 2030 SDGs, 2- procedural aspects to access 

compliance, 3- certification incentives and 4- the use of labels. A higher degree of 

implementation of Agenda 2030 SDGs is observed when more of these features are 

verified in the study case of the Bonsucro context of audited sugarcane related 

enterprises in Brazil. 

While a case’s value on the dependent variable is time-specific, only the year 

of 2016 was thoroughly analyzed. This has resulted in a research design that covers 

124 cases. This also means that different constellations of audited sugarcane 

enterprises can result in a similar “score” on the dependent variable, even though 

they are substantively different. 

Besides the empirical puzzle, and not less important is the theoretical review 

and the normative suggestions the thesis proposes to access the Global 

Governance, and the focus on causes and influences Ethanol related policies and 

regulation. Increasing the understanding of the ways governance works, it will also 

generate useful knowledge for future regulation initiatives regarding their design and 

functioning on the implementation of norms in a more effective way. The 

methodology chosen for that part was the descriptive and normative, and the 

techniques used were documentary, legislative and bibliographic research.  

 

1.2. Research Design and main argument  
 

This thesis has been designed as an explaining-outcome process-tracing 

“attempts to craft a minimally sufficient explanation of a puzzling outcome” (Beach & 

Pedersen, 2013, p. 12) in the specific case of Bonsucro. The aim of the research is 

the identification of the use of Agenda 2030 SDGs to inform standard setting and to 

analyze the procedural aspects to access compliance, the existence of certification 
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incentives and the use of labels. Accessing therefore the compliance variables and 

verification mechanisms that can inform the variation observed across the chosen 

Brazilian sugarcane Bonsucro members. This research, therefore, does not engage 

in theory testing or theory development.  

Instead, the study entails a closed universe case analysis restricted to the 

Brazilian sugarcane Bonsucro members and cross-case comparison from the 

Bonsucro criteria with the Agenda 2030 SDGs to, first, gain an in-depth 

understanding of the concrete causal and correspondence effect, and second, 

identify common variables and mechanisms that can explain the variation. To do this, 

it used inductive and deductive arguments, with a continuous interaction between 

theory and empirical evidence. The base was a qualitative case study research 

design.  

The method was the structured, focused comparison whereby on the basis of 

a concrete research problem similar data are gathered and compared on all the 

cases (George & Bennett, 2005, pp. 67–70). The definition of causality used was: 

“causes may be said to refer to events or conditions that raise the probability of some 

outcome occurring (under ceteris paribus conditions). X may be considered a cause 

of Y if (and only if) it raises the probability of (Gerring, 2016, p. 169) 

Process tracing is particularly useful in this case study research design, since 

it “attempts to identify the intervening causal process—the causal chain and causal 

mechanisms – between an independent variable (or variables) and the outcome of 

the dependent variable” (George & Bennett, 2005, p. 206). And also because it can 

be used both for theory testing and theory development, and allows the identification 

of multiple causal pathways through which the same outcome can occur (George & 

Bennett, 2005, p. 207).  

The main argument of this research is that private corporate social 

environmental governance is an important driver in the global environmental 

governance. Private enterprises actions have impact globally. And impactful social 

environmental results can be achieved by carbon market, sustainable standards and 

voluntary rules developed by companies or non-governmental organizations. But the 
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causal link is often unclear between an action and its positive or negative impact on 

the environment therefore the reflex of these actions on the reputation and value of a 

company are also unclear. In this sense, there is a moral and legal option that 

requires intrinsically in the first case and through command and control tools in the 

second, a certain level of long-term socio-environmental commitment of the company 

to maintain the business model.  

To identify these aspects the research will study the mechanisms that 

establish a connection and stimulate the adaptation of Agenda 2030 SDGs into 

Bonsucro criteria using explaining-outcome process-tracing. The mechanisms can be 

“systematic mechanisms, case-specific, non- systematic mechanisms (events 

leading to an outcome), and eclectic case- specific conglomerates of different 

mechanisms” (Beach & Pedersen, 2013, p. 31).  

With globalization, and global chain production, companies outsource the 

suppliers of products and services using temporary contracts on demand. The 

company that best manages the vast network of global production logistics wins the 

most. But in this new scenario an outsourced factory that is caught redressed in 

unethical conduct can jeopardize the full value of the large contractor's brand and 

indefinitely jeopardize the economic performance of the great economic agent 

globally.  

In an event of misconduct in this context the company will probably face 

multijurisdictional claims; as well as political and civil society pressures. This 

indicates that public expectations become forceful in the operation of these 

companies, regardless of sovereign borders. What becomes a concrete incentive to 

corporate governance practices, the adoption of codes of ethics, the submission of 

the operation to sustainability reports and standards, and the allowance of verification 

of compliance with commitments voluntarily determined by independent third parties 

in a transparent manner, thus enabling and reporting to third-party monitoring and 

auditing. 

And to test the hypothesis that Agenda 2030 SDGs influence Bonsucro 

criteria this study will use the Brazilian companies members of Bonsucro in 2016. 
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The tests will cast light on the convergence of the criterias and the survey will in 

depth the analyses of public expectation towards general national commitments and 

the private standardization like Bonsucro 

1.3. Overview of each chapter 
 

My argument for better monitoring and implementation of SDGs unfolds in 

several stages. To be clear, this thesis does not seek to specify in any absolute 

sense that private standards have to be reflex of SDGs. Rather, it simply wishes to 

demonstrate a theoretically coherent connection between the deployment of a set of 

SDGs tools and the potential to enhance efficiency and legitimacy of the standards at 

the global scale. 

This Chapter 1 is an introduction aiming at characterizing the object of study, 

the main argument, the research design and the methodology used. And here it 

presents a short summary of what will be analyzed ahead. 

Chapter 2 examines the logic of global governance and the controversies 

that surround international policymaking. In a purely descriptive matter, it shows that 

supranational governance is expanding and that the nature of the international 

problems have very specific characteristics that makes their governance even 

harder. This part both spells out the potential benefits of global governance and 

catalogues the risks and costs of delegating decision making to international officials 

without the procedural rigor of national administrative law. Procedures are 

fundamental to international governance and to legitimize the exercise of 

supranational authority. 

Chapter 2 is about the Agenda 2030 and its regulatory context to solve 

international environmental problems. The legal characteristic as a non legally 

binding international treaty is analyzed showing the pros and cons. Than, as similar 

previous documents of this kind, there are some difficulties to be overcome. 

Mechanisms of measurement and finance are thoroughly evaluated, to conclude that 

the model has some drawbacks that need to be overcome.  
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Chapter 5 gives the Brazilian framework of public governance about sugar 

cane ethanol. The history and numbers of the market are the object of the first part. 

Followed by the recent initiatives like the establishment of a carbon pricing 

mechanism; and the tax and finance incentives recently put in place in Brazil. 

Chapter 6 highlights some externalities that the production of sugarcane 

ethanol has or is alleged to have by the competitors and therefore need to be object 

of governace. The areas chosen to exemplify this were the impacts on water, forest 

and food security. Among the contemporary tendency to precarious labor and the 

impacts of the mechanization to the ethanol industry, these are the three main 

subjects over dispute on international negotiations. On one hand they cause 

gridlocks to the expansion of the market and the furthering of public regulation. On 

the other hand they fundament the need and broadening use of private sustainable 

standards to certify the production chain.  

Chapter 7 shows that international relations are also impactful to sugarcane 

ethanol, especially creating demand for quality certification and the use of standards. 

Europeanization of the requirements, the rule export from sharper nations like the 

United States, and the lack of metaregulation from multilateralism institutions create 

a spaghetti bowl of compliances which is the main reason for the increase of private 

governance in the area. This part will exemplify that to have access to some markets 

the producer will have to hold a certification or an equivalent quality proof.  

On the contrary of the previous chapters that are more descriptive, chapter 8 

is the most empirical one. It goes in depth about sugar cane ethanol private 

governance. First it explains the context of sustainable standards, than it describe a 

study case about one specific standard the Bonsucro, one of the most accepted 

private standard in the sugarcane market. The Bonsucro criteria are compared with 

the SDGs and a process tracing of the adaptations and broadening of the certification 

was implemented regarding the 2016 Bonsucro members.  

Chapter 9 is mainly normative. Its object is to articulate all previous chapter 

considerations about the regulatory context and the practical data assessed to 

propose effectiveness driven regulation to better govern the complexity. The focus 
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should be achieving a path to influence trough solution based actions. Science, 

technology and innovation, such as the bloc chain technology can be used to 

implement the SDGs 

On the conclusion the main ideas of the previous chapters are summarized 

to highlight what were the results brought by the research.    
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2. Global Governance 

 

The period of globalization in the 1800s benefited from steam power and 

international peace to put in place a profitable and effective way of transporting 

goods across borders. Some nations were in the position of taking advantage of this 

process and established their global dominance. This was the era designated “Great 

Divergence” (Baldwin, 2016, p. 12) when countries would gain from exploring their 

differences as competitive advantages. The new globalization though is driven by 

information technology, which makes possible the cheap and accurate movement of 

ideas across borders. 

This has made it possible to move labor-intensive work abroad where human 

resources are cheaper and social environmental regulation weaker. Business 

became structured in global value chains - GVCs and propelled by a rapid 

industrialization process of a handful of developing nations. This is what can be 

denominated the “Great Convergence” (Baldwin, 2016, p. 12). This economic 

interdependence, with fast-paced technological change and common environmental 

challenges make the world more unpredictable, and hard to control.  

GVCs offer tremendous economic potential. GVCs are especially key for 

developing countries since GVCs enable the use of intermediate products 

from abroad and take over the part of the production process that suits it 

best without having to build an entire industry. Integration in international 

production networks is thus regarded a promising growth strategy. (…) In 

2010, more than 25% of global gross exports were double-counted. In a 

world of GVCs, gross exports are therefore no longer sufficient for studying 

trade patterns as they mask the underlying structure and overstate export 

performance (UNFSS, 2017, p. 4). 

Rich and developing countries alike face unprecedented policy challenges. 

The traditional international menace of declared war between nations became 

unlikely to most countries apart from some few exceptions. Most places, however, 

struggle with more urgent threats coming from disruptive non-state forces, such as 



 299

terrorist attacks. And are also constantly defied by problems associated with diffuse, 

long term and resistant causes, like climate change.  

In this kind of geopolitical context the world economic, military and political 

leader, the US, has relatively less power than in the era of Great Divergence. 

American actions are curbed by a deep global interdependence. And other “Shaper 

Nations” (Hitchcock, Leffler, & Legro, 2016) are in the position of influencing global 

politics as well, notably emerging and established countries such as: China, 

Germany, Brazil, India, Israel, Russia, and Turkey.  

It would be expected that the US played a positive role in constructing a 

stable world order in the XXI century, but not necessarily, since the long-term 

national interest can be blurred by many circumstances. And on the other hand, 

internal forces may subdue the potential harm of federal government actions. The 

recent withdrawal from the Paris Accord is an example. The American environmental 

community and the clean energy standards already in place in many states, cities 

and companies will continue to set the agenda on core strategic themes that recur in 

national conversations and in the making of foreign policy. 

Another thing is that social environmental governance, if not well 

implemented, can cost market access through governmental, private, national, 

foreign, legally binding or voluntaries initiatives. “Clashes between multinational 

enterprises and nation-states might be growing in frequency and intensity, evoking 

responses from both the public and the private sectors”(Vernon, 2001, p. viii). 

Consumer boycotts, reputational losses and responsibility for noncompliance with 

expected conduct are not the only risks to be assessed. In terms of competition, 

more and more companies among themselves demand fair play. Therefore, high 

performance with high integrity must be the foundational goals of global business. 

In this context, the traditional international level in which relations between 

sovereign states normally take place have been complemented by other levels of 

governance, such as transnational and supranational. In this new context, states 

share power with other institutions such as corporations, local governments, civil 



 300

society organizations, and individuals. Therefore, the demarcation between National 

Law and International Law is increasingly flimsy.  

Formal international law is stagnating in terms both of quantity and 

quality. It is increasingly superseded by ‘informal international 

lawmaking’81 involving new actors, new processes, and new outputs, in 

fields ranging from finance and health to internet regulation and the 

environment. On many occasions, the traditional structures of formal 

lawmaking have become shackles.(Pauwelyn, Wessel, & Wouters, 

2014, p. 1) 

 

National norms and legal relationships with pure national efficacy are rare, as 

well as the exclusive application of international law in a watertight manner. On the 

contrary, the interdependence of the national scope with the international and the 

public with the private sector is increasing at the same time as the complexity of the 

analysis. Procedures adopted voluntarily by private entities may have application 

nationally and, potentially, influence the legal order of other states. 82 

2.1. Poliarchy and International Regimes  

 

Trade, technology and interactions on a global scale as well as the human 

impact on the environment created issues that require cooperation, such as the 

climate crisis. Countries increased interdependence and the need for coordination 

relativized their sovereignty. This highly heterogeneous set of rules leads to a 

‘polyarchic’ distribution of power where no single actor, nor even the most powerful 

nation, has the capacity to impose its own solution without taking into account the 

views of the others (Sabel & Zeitlin, 2010, p. 15).  
                                            
81 The authors define informal international lawmaking as: ”‘[c]ross-border cooperation between public 
authorities, with or without the participation of private actors and/or international organizations, in a 
forum other than a traditional international organization (process informality), and/or as between actors 
other than traditional diplomatic actors (such as regulators or agencies) (actor informality) and/or 
which does not result in a formal treaty or other traditional source of international law (output 
informality)’”(Pauwelyn, Wessel, & Wouters, 2012, p. 22) 
82  This would be the case of a transnational retailer that by demanding compliance to a set of 
standards ends up impacting the whole global supply chain that have also to comply (this will be 
further explained in the topic Erro! Fonte de referência não encontrada.) 
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In addition to the traditional international level, in which relations between 

sovereign states take place, others emerge as the transnational and the 

supranational. In this new context, states share power with other institutions, such as 

corporations, local governments, civil society organizations, etc. In addition, the 

increasingly drastic scarcity of natural resources tends to pose risks to international 

security itself, among other things, creating a new category of refugees, 

environmental displaced persons for example.  

Alfonso J. Iglesias Velasco (2009, p. 345) sums up the umbilical relationship 

between the environment and international security. He recognizes that the 

relationship between environment and security always existed but it has been 

exacerbated during the last century as a consequence of the impact of technology, 

increase in energy consumption, and the demographic explosion.83 He believes that 

the irreplaceable goal of preserving the natural environment can be combined with 

the international need for security, as both purposes are complementary and 

interdependent despite the constant threat posed by climate change and global 

warming (Velasco, 2009, p. 346).  

International Regimes according to Stephen D. Krasner (2012, p. 93) are 

"sets of principles, norms, rules and decision-making procedures, explicit or implicit, 

around which the expectations of the actors are constructed in a given area". They 

correspond, therefore, to permanent institutional arrangements created to facilitate 

dialogue, study of problems and foster cooperation around common goals. There are 

many international regimes concerned with the environment. And according to 

Eduardo Viola (2002, p. 26), the International Regime on Climate Change "is one of 

the most complex and relevant international regimes because it implies deep 

interrelations between the economy and the global environment." In this sense, 

                                            
83 La relación entre medio ambiente y seguridad aunque hay ha podido existir desde siempre, se ha 
exacerbado durante el último siglo como consecuencia del impacto producido en el medio natural por 
el progreso tecnológico la explosión demográfica y el consecuente incremento en el consumo de 
energia. De este modo, la relación de causalidad entre los conflictos armados y el deterioro 
medioambiental es más eficiente en la actualidad y es lógico que la preocupación por la preservación 
del medio ambiente se haya convertido en un lugar recurrente entre todos los foros nacionales e 
internacionales no obstante No obstante creemos que el objetivo irrenunciable de la preservación del 
entorno natural puede conjugarse con la necesidad internacional de seguridad pues ambos 
propósitos son complementarios e interdependientes a pesar de la amenaza constante que supone el 
cambio climático y el calentamiento global de la Tierra. (VELASCO, 2009, p. 346) 
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regimes are species of governance; as Alcindo Gonçalves (2011, p. 43) teaches, 

governance is more comprehensive, corresponding to the totality of ways to solve 

common problems. Regimes, however, are just one of these ways.  

Governance is the totality of the ways in which common problems are 

handled. International regimes would therefore be one of the possible ways to 

promote global governance. That is, to the extent that governance concerns the 

search for solving common problems, regimes would be one of the possibilities for 

promoting governance. It can then be explained that all international regimes 

represent actions of governance, but not all governance actions or systems are 

limited to regimes (Gonçalves & Costa, 2011).  

The pragmatic cooperation of multiple international actors in pursuit of goals 

through the most varied forms of legal, technical, and administrative structuring can 

be defined as global governance. In this context, international regimes are just a few 

examples of this cooperative behavior; its structure tends to facilitate cooperation 

(Biermann, 2014, p. 54). Without them, however, there may also be cooperation, 

provided there are converging expectations.  

The fact that there are explicit framework agreements is not a necessary 

measure for coordination and to achieve shared goals. In addition, there is a key role 

to be played by key governments. The leadership and commitment of them are 

essential to solve the problems, even if momentary. One of the flaws of global 

governance is the lack of representativeness of institutions, both international and 

domestic, with no official space to reflect the interdependence between companies.  

Advances in complex issues that need to be managed in a cooperative 

manner demand from the countries increasing levels of commitment and a certain 

transfer of sovereignty (Young, 2010, p. 25, 2014, p. 83). Only a handful of countries 

are willing to do so, consequently, impasses, punctual advances, and unstable 

balances dominate the international system. Especially in the context of climate 

change the scenario is marked by a downward trend, both for bilateral treaties and 

multilateral treaties (Pauwelyn et al., 2014).  
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2.2. Informal rule making and paradiplomacy 
 

This slowdown in formal international lawmaking is accompanied by the rise 

of novel forms of cooperation that use different approaches and involves an 

orchestra (Abbott, Genschel, Zangl, & Snidal, 2015; Biermann et al., 2012; Ven, 

Bernstein, & Hoffmann, 2017) of actors and processes, outside the traditional legal 

methodology of the International Law. Basically, this is because traditional legal 

systems fail to deal with multiple factors, trans-disciplinary issues and not country-

specific interests (Pauwelyn et al., 2014). The policy preferences of nations diverged 

from the saturated existing treaties; an increasingly diverse network enables new 

forms of collaboration transcendent to the states, and an increasingly complex 

information society, where specific knowledge means relevance (Pauwelyn et al., 

2014). 

Orchestration is an indirect mode of governance that relies on soft 

inducements, not mandatory controls. It is common in many areas of 

global governance, where ‘governors’ – from IGOs to transnational 

initiatives – possess limited authority and power for hard, direct action. 

An orchestrator (O) works through like-minded intermediaries (I), 

catalysing their formation, encouraging and assisting them, and steering 

their activities through support and other incentives, to govern targets (T) 

in line with the orchestrator’s goals (O-I-T). An orchestrator can also 

structure and coordinate intermediaries’ activities, enhancing ordering 

(Abbott, 2017, p. 5) 

 

Even among public bodies, within states, new active players have practiced 

diplomacy. They cooperate with their counterparts across borders, articulate with 

regulators, sometimes supporting national interests other times defying them (Farias 

& Rei, 2016). Articulations among finance ministries, competition authorities, central 

banks, parliaments, regions, provinces or cities are some examples. This political 

articulation made by non-states and subnational actors can be defined as 

paradiplomacy and collaborates with the diverse network society in a very effective 
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way (Tavares, 2016). They affect policy-making and constrain the actions of the 

agents, sometimes even better than traditional treaties. 84 

First, it is not because something is not legally binding under 

international law that it does not affect public policy-making or individual 

freedom. Non-binding instruments or informal modes of cooperation with 

new actors and/or pursuant to novel processes may be as constraining – 

if not more so – than traditional treaties.(Pauwelyn et al., 2014, p. 754) 

 

For example, the recommendations on money laundering of the Financial 

Action Task Force (FATF, 2012) can be more effective than the legally binding UN 

Convention against Corruption (U. N. UN, 2003). The international anti-money 

laundering standards combating the financing of terrorism and gun proliferation are 

voluntary. However, for a state to become a member of the task force, it has to have 

the standards converted to internal legally binding rules. And non-cooperation with 

the system can result in inclusions on blacklists and even some sanctions.  

This kind of enforcement mechanism is very rare at the traditional 

international level due to the lack of centralized enforcement power and states 

sovereignty. Then, the normal pattern of compliance internationally is rarely the legal 

constraint. Reputation, reciprocity, retaliation, and prior consent to the legitimacy of 

the norms are what normally determine compliance (understood as rule observance) 

(Howse & Teitel, 2010).  

Reputation is a general organizational attribute that reflects how external 

stakeholders see the firm and value it as good or bad. And this valuation has many 

practical effects like the markup price for products and services and the possibility of 

attracting “the best and the brightest”(Fishman, 1998, p. 2) that is vital for a 

company’s survival and development. Roberts and Dowling empirically analyzed that 

good reputation is a valuable asset that allows a firm to achieve persistent profitability 

in the long term and to sustain superior financial performance (Roberts & Dowling, 

2002, p. 1078). Reputation is extremely relevant for the current intangible economy 
                                            
84 More explanation about this effectiveness and the difference between ‘hard’ and ‘soft’ law is in the 
topic ahead: Agenda 2030 –   
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but still insufficient to understand how international rules become effective and what 

is necessary to build those “orchestration platforms” (Ven et al., 2017).  

The FATF for example defines itself as a “policy-making body which works to 

generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory 

reforms” (FATF, 2012, p. 7). As a standard setter for combating of money laundering 

and the financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction, it 

buttresses a “co-ordinated response to these threats to the integrity of the financial 

system and help[s] ensure a level playing field” (FATF, 2012, p. 7). And it also 

collaborates with other international stakeholders “with the aim of protecting the 

international financial system from misuse” (FATF, 2012, p. 8). 

Governing through this kind of “orchestration platforms” (Ven et al., 2017) 

corresponds to setting clear quantifiable goals, adequate monitoring, review, or 

evaluation mechanisms, and building convenient partnerships to take subnational, 

intergovernmental commitments. The goals and metrics allow valuation of what is 

working or not, to better plan the future actions and invest the resources. But it has a 

collaborative intrinsic characteristic that can favor transparency and good 

governance in many indirect ways, if political interests don’t obfuscates the 

“technocratic decisions” (Ven et al., 2017).  

Environmental governance interventions are interconnected in many and 

complex ways. “Actions in one area or at one scale can, and often does, create ripple 

effects in other areas/scales. The effects of interventions can be non- linear and can 

extend beyond the bounds of the original intervention” (Ven et al., 2017, p. 15). To 

trigger coordinated and effective actions that can lead to transformative change, 

interventions must demonstrate: capacity to incite path-dependencies (Cashore, 

Elliot, Pohnan, Jodoin, & Stone, 2015), with legal lock ins, potential of scaling to 

broader contexts, and capacity to  generate the desired positive effects in a durable 

way. Non-states and subnational actors have an important role to articulate such 

“orchestration platforms” (Ven et al., 2017), but also the private initiatives can be very 

effective. 
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2.3. Voluntary sustainability standards 
 

All the significant international recent treaties such as he 2030 Agenda for 

Sustainable Development and the Paris Accord on Climate Change, all are 

structured over voluntary commitments. Multilateral legally binding initiatives are 

facing dreadlocks, such as Doha negotiations. And globally, sustainable 

development initiatives have to be broader than what can be discussed and 

decided by the diplomats. Partnerships between multi-stakeholder have been 

more efficient to achieve cooperation and solve problems And voluntarily 

initiatives undertaken by business, governments, intergovernmental 

organizations, major groups and others stakeholders in smaller scale but more 

abundantly can contribute more to the implementation of what was inter-

governmentally agreed as sustainable development goals and national 

commitments of the Agenda 2030 and Paris Accord, for example  

To reflect the reality of GVC, legal relations, especially those related to 

International Economic Law, increasingly involve problems arising from the 

interaction between public and private persons of different nationalities. It is from 

this national, international, public and private intersection that methodologies of 

standard analysis may be better systematized to deal with the transnational 

aspects. Regulation needs to be agile and pragmatic in order to be effective in a 

business environment based on global value chains, in which gains from 

convergence, coherence and regulatory cooperation are essential to ensure 

competitiveness. The quality of a process in GVC comes from the fact that 

production takes place in stages that add value to products.  

At each stage, the producer acquires its inputs and employs production factors. 

The payment of these factors will set the value added to the product. The 

process is repeated at the next stage so that the former becomes the value 

added to the next producer. One or several companies within and outside the 

country, creating a production chain, may perform a set of steps into this 

production process.  

Voluntary standards are efficient to articulate this new institutionalism, focused 

on governance. They play three roles simultaneously: replacing inadequate 

public regulation, responding to increasingly stringent regulations in areas such 
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as environmental regulation, and being a way to overcome public regulations and 

provide systematic basis for product differentiation. To a large extent, the rise in 

the development of private standards can be perceived as a response to the 

regulatory measures implemented some markets such as the European and the 

America, and they are part of broader trends in value chain coordination, in the 

context of ongoing changes in regulatory controls, consumer demand, and multi-

stakeholder and pragmatic governance that is needed in international trade.  

Private standards can assume one of the four possible combinations in the public 

/ private and compulsory / voluntary regulatory scheme, according to Henson and 

Humphrey: A1) regulations containing mandatory public standards; B1) voluntary 

public norms: standards that are created by public bodies, but whose adoption is 

voluntary; C1) standards developed by the private sector that are then made 

mandatory by public authorities; and D1) voluntary private standards: developed 

and implemented by private bodies (Henson & Humphrey, 2010, p. 1631).  

Voluntary private standards are also designated market standards or 

sustainability standards. Market standards are more those originated from 

business or independent bodies and can be different from the international 

private standards that are elaborated within recognized bodies, such as the 

International Organization for Standardization - ISO. Private standards are 

international standards with non-governmental characteristic but they can be 

recognized by governments and then be accommodated within the multilateral 

trading system, for example, like it is done in the Technical Barriers to Trade or 

the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 

Agreements. Despite their voluntary nature, such standards can become indeed 

very practically mandatory for those willing to access certain regulated market 

and also when recognized by governments they may even be submitted to the 

TBT and SPS Committees for public periodically reviews (Thorstensen, Kotzias, 

& Vieira, 2015, p. 2).  

 

The compliance with voluntary sustainability standards, to those competing in 

Global Value Chain, can represent a mark up price on goods and services 

certified and labelled because it indicates better quality, it also increase the 

marketability of sustainable exports to the growing and lucrative responsible 

markets. And in some high-regulated markets the compliance is a condition to 
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market access. Complying with these standards can contribute to better and 

more effective manage the production and distribution, putting in place more 

sustainable methods what in the aggregate scale of many enterprises doing so 

locally, contributes to the achievement of sustainable development goals 

globally. 

Voluntary private standards have basically five functions to perform: A2) 

formulate the operational procedures of a standard; B2) decide on whether or not 

to adopt a standard; C2) implement the intended rule from compliance 

procedures, D2) conformity assessment to verify that those who claim to comply 

with the standard can provide documentary evidence to prove compliance with 

the standards; and E2) certification, recommendation of corrective measures or 

discrediting if there is no conformity (Henson & Humphrey, 2010, p. 1631) 

In addition, there is a thematic division: A3) standards related to food security; 

B3) regulations requiring compliance with environmental and social standards; 

C3) technical and quality standards; and, finally, D3) normative regulatory 

framework, regarding best practices for the development of voluntary private 

standards. (Henson & Humphrey, 2010, p. 1631) 

Voluntary sustainability standards are, therefore a useful and widespread market-

based tool that enables businesses and stakeholders to assess the conformity of 

commodity production, supply chain management and consumption patterns to 

the Sustainable Development Goals, and so to improve to become more 

sustainable ones.  
There are some reports that conclude that VSS can actually facilitate 

trade. There are also arguments to support the lack of regulation on 

such standards, arguing that in this sense VSS may be more innovative 

and there are no restrictions on market dynamics, non-governmental 

organizations and companies could decide on how and which standards 

should be chosen and which standards are the most relevant to your 

business (Inmetro, 2017, p. 3). 

. 

 

Although they are officially voluntary, because no governmental or international 

entity enforces them, they may be, in practice, very binding and even become a 

type of barrier to access highly regulated markets such as the European or the 

American. And doing so are strong mechanism of implementing transnational 
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legal order to address a problem, articulate a best practice or form a path to 

obtain collaboration.   
[Transnational legal order is] a collection of formalized legal norms and 

associated organizations and actors that authoritatively order the 

understanding and practice of law across national jurisdictions. The 

concept has three elements. A TLO: 1) seeks to produce order in an 

issue area that relevant actors construe as a “problem”; 2) is legal, 

insofar as it adopts legal forms to address the problem, its norms are 

produced or conveyed in connection with a transnational body or 

network, and it directly or indirectly engages national legal bodies; and 

3) is transnational, insofar as it transcends and permeates state 

boundaries in one way or another (Halliday & Shaffer, 2015, p. 

476).  

In this definition of Terence C. Halliday and Gregory Shaffer, standards are 

compulsory according to the transnational legal order normativity. In this sense, it 

demands a legal framework, to avert global problems related to the proliferation 

of private standards and to deal with their complexity, specially orienting what 

can be demanded through private standards and by whom. This meta-regulation 

can form structures and indicate bodies to host the negotiation of basic 

principles, rules, instruments of implementation, measurements of conformity, 

periodic reviews and dispute settlement mechanism.  
Bringing together stakeholders - such as ISO, UNFSS and the 

International Trade Center (ITC) - would be able to bring together a 

greater number of stakeholders and could have greater legitimacy over 

setting meta-regulation on market standards. This would allow the 

reduction of problems such as "greenwashing", anticompetitive 

practices and irregularities in the activities of defining these standards 

(Thorstensen et al., 2015, p. 4).  

 

Even though private standards are not legally mandatory, they might become de 

facto mandatory ever since a majority of large buyers demand them. As such, 

small-scale producers will bear the risk of exclusion from the market if they do 

not comply with them. Compliance with private standards, in this sense, becomes 

de facto mandatory and becomes an ever growing problem mainly for developing 

countries, which lack infrastructure and public revenue to help their domestic 

producers. However, even so, in order to raise such issue under the WTO 

multilateral trade system, it would be necessary to show evidence that the 
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government is directly or indirectly involved with a specific private standard. (...) 

at least four types of regulatory schemes can be distinguished: i) private food 

safety standards; ii) ‘civil regulation’ or private codes and standards to control 

environmental and social aspects of business operations; iii) technical and quality 

standards; and iv) private meta-regulatory frameworks  (...)‘Civil regulation’ is the 

term that has been used to define the structure of private regulation that deals 

with social and environmental impacts of business operations.  (THORSTENSEN 

and VIEIRA, 2015, page 5) 

Thus, rules adopted by private entities, for example, may have application in the 

national territory and, potentially, influence the legal order of other states, even if 

they are voluntary. 
 

(…) possible negative aspects of these standards are related to their 

proliferation, lack of interoperability and the relatively high costs of 

multiple certifications; creating confusion for producers and consumers; 

the marginalization of small producers, as well as of less developed 

countries; as well as lack of capacity; the lack of adequate involvement 

of producers in developing countries in the process of preparing / 

revising standards; and the lack of information on the scientific need; 

justification and scientific data concerning the development of VSS, 

among others (Inmetro, 2017, p. 3). 

 

Private transnational regulatory organizations (PTROs) have proliferated. PTROs 

are established and governed by actors from civil society, business, and other 

sectors. They engage directly in transnational governance, adopting standards of 

conduct for business and other targets on regulatory issues from worker rights to 

climate change; promoting, monitoring, and enforcing those standards; and 

conducting related administrative activities. PTROs operate through markets, not 

through interstate negotiations or hierarchy; they adopt voluntary standards and 

rely on incentives such as consumer demand, reputational benefits, avoidance of 

mandatory regulation, and reduced transactions costs to induce participation and 

compliance. (Abbott, Green, & Keohane, 2016, p. 2) 

The speed and wideness of international trade, now even regulated by mega 

agreements, outside the scope of the World Trade Organization, create an extra 

challenge. And according to the diffusion of international actors, with interests in 
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the creation of regulatory measures in the most diverse sectors, especially with 

regard to standardization, regulation and technical and sanitary regulation of 

products to facilitate the realization of global value chains.  

Perhaps the most complex transnational legal challenge is to enable these 

asymmetric actors to deal with the practical situations arising from the 

fragmentation of trade rules, with the proliferation of preferential mega 

agreements, enabling the production in GVC with a profitable creation of norms 

by private agents meeting the needs of transnational corporations, and 

nongovernmental entities reflecting consumerist interests based on the 

precautionary principle and ideological impasses about what is meant by 

sustainability. 

The efforts of constructing a base rule on which the standards should be created 

and administered is leaded by the United Nations Forum on Sustainability 

Standards (UNFSS), a collaborative work among: Food and Agriculture 

Organization (FAO), International Trade Centre (ITC), United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Environment 

Programme (UNEP), and United Nations Industrial Development Organization 

(UNIDO). UNFSS also relies on the “partnership of many experts representing 

civil society, producer associations, processors and traders, standard-setting 

organizations and certifiers, trade negotiators, consumers, and 

researchers”(UNFSS, 2017, p. ii).  

The UNFSS scope is to analyse voluntary sustainability standards and 

disseminate information about them, “by pooling resources, synchronizing efforts 

and assuring policy coherence, coordination and collaboration, in line with the 

“One UN” concept” (UNFSS, 2017, p. ii). The main function of the UNFSS is to 

provide a forum for multistakeholders, intergovernmental bodies and intra 

national actors of many levels to facilitates dialogue and knowledge exchange, 

accessing problems with a practical and collaborative approach. 

The ideal would be for the multilateral trade body itself to carry out the 

metaregulation activity and therefore contribute to the establishment of 

homogeneous and internationally accepted criteria for the calculation of the 

values to be. But the WTO has been reluctant to act on the environmental issue. 

The subject has been included in the agenda only via panels, in order avoid the 
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risk of being sued, and when it represents a competitiveness loss for the 

domestic industry, 

The World Trade Organization could embrace a broader challenge, to even become 

the preferred forum for discussion of regulatory barriers, private standards and socio-

environmental technical standards. These new forms of possible internal, private, 

regulatory barriers to trade but with international impacts on trade will not disappear, 

are part of contemporaneity and can even be exploited as competitive economic 

differentials, with the potential to positively impact the dynamics where firms that 

adopt them are inserted.  

 
“a) Without environmental safeguards, trade may cause environmental harm 

by promoting economic growth that results in the unsustainable consumption 

of natural resources and waste production; b) Trade rules and trade 

liberalization often entail market access agreements that can be used to 

override environmental regulations unless appropriate environmental 

protections are built into the structure of the trade system; c) Trade 

restrictions should be available as leverage to promote worldwide 

environmental protection, particularly to address global or trans boundary 

environmental problems and to reinforce international environmental 

agreements; d) Even if the pollution they cause does not spill over into other 

nations, countries with lax environmental standards have a competitive 

advantage in the global marketplace and put pressure on countries with high 

environmental standards to reduce the rigor of their environmental 

requirements.” (Esty, 1994, p. 42) 

The joint and coordinated effort should be for the harmony between the 

methodologies adopted by private and public standards, so that they are not arbitrary 

or are liable to favor only some groups or that have vested interests. In order to 

prevent this, the democratic aspect of multilateral dialogue has much to add, with 

their recognition by the WTO or the elaboration of some norms to elaborate these 

market standards. 

This international articulation has the potential to harmonize and democratize 

common protocols and standards not only specific to the ethanol product but also the 

ways of measuring carbon emissions. This would facilitate the adequacy of 
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companies, the development of compliance tools, and allow public authorities to 

better plan and take measures to make it possible to increase the 18% share of 

bioenergy in the energy matrix by 2030. 

In a market that is not commoditized, normalization through market standards is 

effective and ends up strongly influencing the governance of value chains, such as 

sugarcane. In addition, sustainability requirements for renewable fuels such as those 

demanded to be marketed in Europe, become indirectly mandatory but veiled 

requirements of industry adequacy to private standards, otherwise they will not have 

access to markets. And there is no international or multinational authority overseeing 

either the sustainability requirements or the very elaboration process of these market 

standards. 

In the energy sector, for example the use of labels related to the energy efficiency of 

some products, called ecolabels, have been common. There is widespread 

agreement among market players that the use of these marks, when voluntary, is an 

isonomic, transparent and legal means of product differentiation. Products with 

superior qualities must be identified as such, and must even have a higher price as a 

result. However, according to the preamble to the Technical Barriers to Trade 

agreement, labeling can not be a subterfuge to create unnecessary obstacles to 

international trade. 

Thus, there is a dichotomy, the conformity required for certification, exercises control 

over production systems in producing countries, redefines quality and influences the 

distribution of power and value among the value chain. In this way, it has the benefits 

of facilitating interactions by providing greater transparency and systematization, but 

it can also have the perverse potential of reflecting the power imbalance in value 

chains, distort trade, and prevent entrants from high compliance costs. Multilateral 

and international forms of metaregulation appear to be necessary to give 

transparency to the way standards are created and to ensure democratization in the 

choice of regulation that should prevail or be stimulated. 

Basically, multilateralism is being confronted by the polycentrism of business. This is 

mainly because regulation needs to be agile and pragmatic in order to be effective in 
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a business environment based on global value chains, in which gains from 

convergence, coherence and regulatory cooperation are essential to ensure 

competitiveness (Thorstensen & Vieira, 2015, pp. 24–25). 

With this context several processes have been boosted, in terms of global economic 

governance, two are extremely relevant. First is the speed of international trade, now 

even regulated by mega agreements, outside the scope of the World Trade 

Organization. And according to the diffusion of international actors, with interests in 

the creation of regulation and regulatory measures in the most diverse sectors, 

especially concerning the standardization, and regulation and technical and sanitary 

regulation of products to facilitate the realization of global value chains. 

The purpose is to ensure the maintenance of free trade and to avoid imposing 

unfounded technical, sanitary and phytosanitary barriers whose arbitrary existence 

aims at protectionism and / or a harmful effect to free competition. The international 

actors who are legitimated to create this regulation are the most varied. They may be 

state bodies such as the National Institute of Metrology, Quality and Technology – 

INMETRO or international organizations, such as the International Organization for 

Standardization - ISO, but may also be companies, scientific groups, business 

coalitions, or non-governmental organizations.  

In this way private standards may be more restrictive than the state's own 

regulations, and may conceal a type of non-tariff barrier to international trade. In this 

way, they can influence, both positively and negatively, the international trading 

system. And the multilateral forum has little action to condition implementation in the 

positive way. That is because these standards will be included in the multilateral 

trading system, covered by treaties of technical barriers or sanitary and phytosanitary 

measures, only if some government adopts, convalesces or demands them.  

In view of this reality, private standards are applicable and demandable from 

international production chains, but they are often immune from national and 

multilateral regulations, once again denoting the tendency to dissolve the dividing line 

between national and international law. Global economic, largely mediated by the 

Internet, increasingly involve legal problems between public and private individuals of 
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different nationalities, showing impasses of jurisdiction, anomies and a peculiar 

difficulty in asserting the right at international level.  

Perhaps the most complex transnational legal challenge is to enable these 

asymmetric actors to deal with the practical situations arising from the fragmentation 

of trade rules, with the proliferation of preferential mega agreements, the productive 

turn to a model of global value chains, the profitable creation of norms by private 

agents meeting the needs of transnational corporations and nongovernmental 

entities reflecting consumerist interests based on the precautionary principle and 

ideological impasses about what is meant by sustainability. 

Governments can drive transformational changes leading the involvement with 

voluntary sustainability standards by setting the underlying conditions necessary 

for an effective implementation of standards and by tailoring them for better local 

applicability. Public policy demanding and recognising the standards amplify the 

benefits and creates a fair play ground level forcing all competitors to comply and 

inciting the unusual partnerships between multi-stakeholder that not necessarily 

have the same interests but can be gathered in “grand global coalitions of 

‘bootleggers and Baptists’ in which most government, business and NGO actors” 

(Bernstein & Cashore, 2012, p. 603) are united around enforcing sustainability 

standards and curbing illegal actions and unfair competition.  

The Brazilian VSS national platform is an initiative leaded by Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro that is responsible for different 

activities in the Brazilian quality system, and is also the Brazilian Focal Point to 

TBT and SPS Agreements. The main goals of the national platform is to be a 

reference centre to map all the VSSs that affect the Brazilian economy, in the 

domestic market and blocking access of Brazilian products to external markets. 

As a think tank will collect, discuss and prepare studies on VSS suggesting 

proactive national policies on maximizing positive economic, social and 

environmental results of the implementation of VSS mitigating their effect as 

obstacles to free trade.  

The Brazilian platform is structured to develop studies, data and analyses 

capable of enabling the Brazilian Government to have more accurate, unbiased 

and profound information about VSS, its implications, benefits and costs for 
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Brazilian production and its exports. By identifying the productive sectors and 

specific product groups to which exports are most affected by VSS and reviewing 

the experience of these sectors and product groups enhance the benefits to 

sustainable development and markets access that VSS compliance can provide. 

It is also important to map the VSS that are being developed by interest groups in 

Brazil, the reasons and objectives of these VSS and their impacts. (Inmetro, 

2017, p. 4). 

The Brazilian platform aims to develop studies, data and analyzes capable of 

enabling the Brazilian Government to have more accurate, unbiased and 

profound information about VSS, and its implications, benefits and costs for 

Brazilian production and its exports. This is very important to identify the 

productive sectors and specific product groups whose exports are most affected 

by VSS demands. Buttressed on this kind of empirical local studies, the national 

platform will be in a better position to suggest policies and measures in tune with 

international free trade rules. It will also facilitate the use or development of VSS 

by national producers of the most exposed sectors in international markets with 

the objective of maximizing the development benefits and minimizing the cost 

resulting from the compliance with VSS (Inmetro, 2017, p. 5). 
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3. Environmental social governance 

Environmental, Social, and Governance (ESG) reporting has become an 

increasing part of business strategy, because of some actual characteristics of the 

economy. Defining the right indicators to use in the company and in a sector, 

promoting stakeholder engagement, and enhancing the social environmental policies 

have become essential to achieve the long-term sustainability of the business 

enterprises, avoiding litigation costs and reputational risks that could eventually even 

compromise the finance performance of an enterprise.  

But beyond the economic long-term perspective, there is a human moral 

question behind governing the social environmental sustainability. The dignity of 

people depends on how they have access to a sustainable environment. Sébastien 

Jodoin and Katherine Lofts illustrate how for example Economic, Social, and Cultural 

Rights are interdependent with Climate Change (CISDL, GEM & ASAP, 2013, p. 5): 

Figure 1 - Social environmental measures and Human Rights 

 

Source: Yale, 2013 
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Reliably measuring the effectiveness of the company actions and comparing 

the ESG performance of companies is still something to be improved. This reveals 

the demand for more empirical research about the concrete results of specific actions 

adopted by the companies and a further integration of social environmental 

sustainability into the strategic planning process. This broader approach would 

concretely accelerate the necessary change in our current production patterns.  

3.1. Towards the green economy 
 

The Brundtland Report (WCED, 1987) first defined sustainable development 

as “development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs.” Since this definition, the 

concept of sustainable development has evolved to encompass three major points of 

view: economic, social, and environmental. Furthermore, the concepts have been 

widened and improved to incorporate the private sector as part of the solution in the 

green economy85 UNEP defines green economy as: 

(…) economy that results in improved human well-being and social 

equity, while significantly reducing environmental risks and ecological 

scarcity. (…) The development path must maintain, enhance and, where 

possible, rebuild natural capital as a critical economic good and as a 

source of public benefits, especially for the needy population (UNEP, 

2011, p. 2)  

The greatest challenge, therefore, is to identify these ideological synergetic 

contents in search of complementarity, as reflected by the concept of the Green 
                                            
85   The concept of the green economy was the object of the Rio + 20 conference, while the concept of 
sustainable development came to stand for a more broad set of policy guidelines. “In other words, a 
green economy can be considered as having low carbon, is and aware in its use of resources and 
socially inclusive. In a green economy, income and employment growth must be driven by public and 
private investments that reduce carbon emissions and pollution and increase energy and resource 
use, and prevent losses of biodiversity and ecosystem services. These investments need to be 
generated and supported by specific public spending, policy reforms and regulatory changes. The 
development path must maintain, enhance and, where possible, rebuild natural capital as a critical 
economic good and as a source of public benefits, especially for the needy population whose 
livelihood and security depend on nature. The concept of a "green economy" does not replace 
sustainable development, but today there is a growing recognition that achieving sustainability is 
based almost entirely on obtaining the right model of economy. Decades of creating new wealth 
through a "brown economy" model have not dealt substantially with social marginalization and 
resource depletion, and we are still far from achieving the Millennium Development Goals. 
Sustainability remains a vital long-term goal, but we need to make the economy greener to get there.” 
(UNEP, 2011, p.2) 
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Economy, consolidated in Rio + 20: economic development with social and 

environmental responsibility. In addition to being low-carbon this new economic 

paradigm needs to take into account planetary boundaries and the principle of equity. 

In practice, this corresponds to maintaining a significant level of growth for poor 

countries, intermediate level of growth for emerging countries and close to zero level 

of growth for developed societies (UNEP, 2011, p. 3). 

Günter Pauli’s studied the same paradigm under the concept of Blue 

Economy (Pauli, 2010). The world needs a new economic model: economy liberalism 

has never been able to distribute resources efficiently. Free market economy has 

focused on economies of scale and a constant increase in productivity, which has 

generated mergers and acquisitions that have cartelized most of the economic 

agents. This enabled them to interfere with global supply chains, dealing with 

increasing indebtedness and intangible assets. 

Goals and well-coordinated intentions on a global scale are not enough. To 

effectively change the current economic standard to the path of sustainability, 

governments will need to subsidize clean technologies and companies will have to 

accept lower profit margins and in turn consumers will have to pay more. But this 

choice can be consistent with growth and employment. But it demands coordination 

and transparency at local, regional, national and international levels, both in the 

public and private spheres. It is, as Pauli teaches, a pragmatic redesign inspired by 

ecosystems. "The blue economy needs to expose, not impose, the enormous 

possibilities of science so that a new and competitive economic model can emerge, 

the sooner the better" (Pauli, 2010, p. 3).  

In order to tilt the balance of power toward these new paradigms, a 

structured form of global governance will have to be put in place, and is already 

being built as this thesis will show. Institutional deficiencies and the weakening of 

sovereign power are hindering the efforts to transition to a green economy 

framework. A sense of frustration and despair with the lack of time and the timid 

effect of the measures taken so far prevails among most experts. Difficulties arise 

from the fact that the environment is a common good and that we face a complex set 

of problems.  
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3.2. The tragedy of commons and super wicked problems 
 

Environment is a common good to be used collectively 86  by everyone; 

therefore all are interested and responsible for the conservation of natural resources 

and for the control of externalities such as trans boundary pollution spillovers. But the 

evidence of a common interest and responsibility is not enough to inspire collective 

actions. On the contrary, the collaboration, if not stimulated by rules and 

mechanisms, tends to devolve to the self-interest of the agents with its consequent 

immobilism or aggravation of the problem. This situation is known as the tragedy of 

the commons.        

Tragedy of the commons is a concept popularized by Garret Hardin in a 

historic paper (Hardin, 1968), and implies that the existence of a common goal or 

interest is not enough to force a group of individuals to participate in collective action, 

even if the effects of such collaboration are beneficial to all members of a group, 

which is rarely the case. In another text the same author applies this concept to 

justify not helping the poor. In his view, the planet is like a lifeboat: if we try to save 

too many people, it sinks and everybody dies (Hardin, 1974).  

In response to this, Mancur Olson (1971, p. 15) wrote a paradigmatic book in 

which  he concludes that collective action can occur in small groups or in groups 

where there is coercion or selective incentives for individuals, reinforcing the interests 

of the group. Because no individual member of a group has a decisive impact on the 

final outcome and social pressure is unlikely to occur, the players, the companies 

acting in a market for example, have no reason to organize themselves in pursuit of 

the preservation of collective goods. 

In this sense effective engagement is only feasible if there is a multi-

stakeholder involvement with transparency and cooperation at various levels, 

institutional, municipal, local, regional and under the active supervision of 

                                            
86 Brazilian Bill of Rights defines in its article 225: “Everyone has the right to an ecologically 
balanced environment, a common good used by the people and essential to a healthy quality of life, 
imposing on the Government and the community the duty to defend and preserve it for present and 
future generations”. (Free translation made by the author of the original text: “Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações”.) 
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stakeholders themselves (Olson, 1971, p. 15). Minor governance units linked by 

monitoring networks are the most viable model, since large globally negotiated 

solutions become absolutely weak if there is no endorsement of polycentric initiatives 

with local action. 

Elionor Ostrom in a complementary way thinks the conflicts over the 

ecosystem and environmental problems can be solved based on the analysis of 

successful institutional arrangements. She identifies eight core principles: (1) clearly 

defined boundaries; (2) congruence between appropriation and accountability rules; 

(3) collective choice agreements, such as voluntary and mandatory goals; (4) 

monitoring; (5) sanctions; (6) dispute resolution mechanisms; (7) recognition of 

organizational rights; and (8) well-founded coherent initiatives and endeavors, the 

'nested enterprises' (Cambridge, 1990, p. 80) 

Kelly Levin, Benjamin Cashore, Steven Bernstein and Graeme Auld 

expanded on the concept of tragedy of commons to go beyond the individual rational 

choices and the time-inconsistent preferences (chose something bad in the long term 

that is good in the short term). They recommend a path oriented and causal focused 

approach to influence the achievements of common goals.  “Almost no country or 

intergovernmental agreement has developed policies consistent with this scientific 

evidence, and it is this fact we treat as irrational(Biermann et al., 2012, p. 123). Many 

individuals may disagree about definitions, concepts, values, but perfectly agree 

about the need of “policies built on the causal logics of path-dependent processes 

can help constrain future behavior to achieve desirable longer-term social benefits”, 

as the same authors highlight.  

This lack of coherence even when there is scientific evidence is on one hand 

caused by the characteristic of common good and the lack of collective coordination, 

but on the other hand, it is also a matter of the diffuse, complex and intergenerational 

characteristics of the environmental crisis.  Simple solutions are insufficient for 

complex problems.  

The concept of 'wickedness' is used to differentiate among these complex 

problems the concept ‘wicked’ is used. Rittel and Webber (1973) defined the term 

“wicked problems” and characterized it with ten features: 1- no single and definitive 

formulation is given: it depends upon one's idea for solving it; 2- there is no end: 

there are no criteria for sufficient understanding and thorough completion; 3- 
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solutions are polyvalent, not dichotomist like true or false, good or bad; 4- it is 

impossible to test the solution: the action is done during the process and maintains 

its effects; 5- every solution is definitive, a "one-shot", because it is impossible to 

learn by trial and error once all actions leave traces that cannot be undone; 6- there 

is a infinite set of solutions; 7- every problematic is unique; 8- each problem is a 

symptom of another problem; 9- there are always many ways to explain this kind of 

problem; and 10-  they affect the well being of many(Rittel & Webber, 1973, pp. 161–

167). 

Levin, Cashore, Bernstein and Auld (2012) expand this concept into “super 

wicked problems” by adding new criteria to the definition of wickedness: 1- lack of 

time, 2- the participation of those who are seeking the solution in the aggravation of 

the problem, 3-  the ineffectiveness of central authorities and 4- the irrational conduct 

of the players in the long term perspective. 87 

Just as Hardin and Ostrom argued in their solution to the tragedy of 

commons, new institutional arrangements are needed to deal with this kind of 

contemporary super wicked problems, characterized by non-linear systems where 

everybody interact in unpredictable ways, is affected reflectively by all actions and 

face the human tendency to overexploit the resources. In this sense new political set 

of tools and analysis techniques consistent with these key features must be put in 

place.   

A research strategy with the aim of finding general explanations is 

simply ill-advised for problems with super wicked characteristics. A more 

appropriate research goal is to identify possible policy interventions and 

reason forward to how the problem and interventions might unfold over 

time.  (Biermann et al., 2012, p. 130) 

Also a new legal paradigm is needed to deal with this type of problem. Levin, 

Cashore, Bernstein and Auld (2012) recommend path dependency; Esty suggests 

                                            
87 The original terms used by the authors are: “Super wicked problems comprise four key features: 
time is running out; those who cause the problem also seek to provide a solution; the central authority 
needed to address them is weak or non-existent; and irrational discounting occurs that pushes 
responses into the future. Together these features create a tragedy because our governance 
institutions, and the policies they generate (or fail to generate), largely respond to short- term time 
horizons even when the catastrophic implications of doing so are far greater than any real or 
perceived benefits of inaction.” (LEVIN, CASHORE, BERNSTEIN and AULD, 2012, p.124) 
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globalizing administrative law. These alternatives will be explained below, but the 

necessity of finding a way to govern this complexity is unquestionable. 

 

3.3. Overlapping consensus, emotivism and culturalism 
 

Not only the characteristics of the problems are super wicked, but the 

environmental governance face also a value and moral question. This diversity of 

points of view, forming the current pluralism “is not a mere historical condition that 

will soon pass away”, accordingly to Rawls it is “a permanent feature of the public 

culture of modern democracies” (Rawls, 1987, p. 4). But because in politics there is a 

separation of means from ends even if people don’t agree about ends they can still 

articulate better means to deal with a situation, in this sense means became primary 

goods that prevent violence and abuse. And for Rawls, according to Pogge, ‘one of 

the most important lessons of modernity is: that it is possible to live together under 

common rules that have a moral basis, even without sharing a comprehensive moral 

or religious worldview or conception of the good”(T. W. Pogge, 1989, p. 34). 

Basic assumptions of morality have an analogous character than theology, 

political views are the same, people argue forever with the same arguments and the 

problem will never be resolved, because no one changes their point of view and 

nobody expects the other part do so. But these arguments use reason, logic 

deductions, scientific facts. But even presenting the right, logical argument they are 

insufficient to convince the other part.  

The most striking feature of contemporary moral utterance is that so 

much of it is used to express disagreements; and the most striking 

feature of the debates in which these disagreements are expressed is 

their interminable character (…) There seems to be no rational way of 

securing moral agreement in our culture(MacIntyre, 2007, p. 7).  

On the other side it is difficult to accept that we are in a ‘hurray boo’ situation, 

arguing simply to gain supporters and to criticize opponents. Because of that, logic 

and reason are still used to justify no matter what side of the argument. And even 
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disagreeing about the goals, concepts and values, people can come to an agreement 

about the procedures and measures that pragmatically need to be taken.  

Emotivism thus rests upon a claim that every attempt, whether past or 

present, to provide a rational justification for an objective morality has in 

fact failed (…) What emotivism however did fail to reckon with is the 

difference that it would make to morality if emotivism were not only true 

but also widely believed to be true (…) implying an appeal to an 

objective and impersonal standard (MacIntyre, 2007, p. 19) 

These pragmatic procedures and measures precede and succeed 

individuals.  MacIntyre define them as practice: “socially established cooperative 

human activity through which goods internal to that activity are realized”(MacIntyre, 

2007, pp. 187–188). They are very complex cooperative activities that depends on 

the virtue of the people involved, and the same author defines virtues as “acquired 

human quality that enable us to achieve those goods which are internal to 

practices”(MacIntyre, 2007, p. 191).  

To rule the very deep connection and interdependence between emotivist 

individuals we can’t escape politics. And winners and losers will always dispute. The 

role of norms in this context are to create a “path dependent” structures to avoid 

irreconcilable discrepancies and permit accommodation of interests for the sake of 

effectiveness. 

Mandrew J Hoffman, to access how culture shapes the climate change 

debate analyzes a research group in the area of Social Sciences to try to explain why 

some people admit scientific data on climate change and others do not. The 

conclusion was that the public's understanding of climate change is not impaired by a 

lack of information but by an intentional refusal to do so (Hoffman, 2015, p. 27). So 

the climate change debate is not about carbon dioxide and greenhouse gases, but 

about opposing cultural values and differing world views. This axiological reference 

serves as a filter by which scientific information is analyzed.  

Thus, when different groups observe the same science with these opposing 

cultural lenses, they see opposite realities. The challenge of improving public and 
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political debate about the environment is not simply scientific, it is also about 

communication of science and science itself. After all people are limited by the type 

and amount of information they have access to, as well as the cognitive ability they 

have to process this information.  

It would simply be impossible to thoroughly investigate every subject we 

come across. So we trust certain sources because they give credibility to summarize 

the issues for us. Because of that, one of the ways to raise suspicion in the public 

climate debate is to undermine the credibility of the messenger. After all, there are 

basically three types of discourses in this theme: environmentalists, politicians and 

scientists. Many opponents of climate science, for example, believe that 

environmental policies are covert measures and excuses to intervene in the market 

and diminish the freedom of individuals (Hoffman, 2015, p. 27). 

Some extremists fear that environmentalists will lead the agenda to 

dismantling capitalism (Hoffman, 2015, p. 8). The dichotomist passion of the against 

or in favor does not contribute to the advances necessary for the environmental 

theme and all the agents end up feeling defeated. The simplistic vision is as 

enthralling as incompetent to solve complex problems. The decisions that are 

necessary are more and more difficult. Therefore irreconcilable degrees of opposition 

do not serve the constructive debate. Better is to foster an effective multi-stakeholder 

involvement and qualified debate with empirical and scientifically verified data to 

favor a reconciliation between developmental and environmentalist economists.  

There is no miracle solution to be prescribed, society has to make choices 

and decide informed, and aware of what are the consequences of their decisions. 

And to achieve a convergence, even if it is precarious and temporary, the divergence 

must be organized (Hoffman, 2015, p. 37).  
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4. Agenda 2030 – Sustainable Development Goals 

 

World leaders at a historic UN summit in September 2015 unanimously 

adopted the UN’s Agenda 2030 for Sustainable Development (U. N. UN, 2015b), 

featuring the 17 Sustainable Development Goals. By aligning national priorities with 

the Agenda 2030 and working together with the private sector and civil society, 

governments have started a new multilateral cooperative way of mobilizing efforts to 

end poverty, address inequalities and tackle climate change by 2030. 

Therefore the new year of 2016 marked the beginning of the Agenda 

2030, which consolidated the Sustainable Development Goals, the successors of the 

Millennium Development Goals (MDGs) (U. N. UN, 2000), which was in place from 

2000 to 2015. And had a fundamental role in structuring public policies around: 

poverty reduction; basic education universalization; gender equality and women's 

autonomy; less child mortality; better maternal health; combating AIDS, malaria and 

other diseases; environmental sustainability and global partnership for development. 

Much differently from the MDGs, the SDGs framework emphasizes the 

Green Economy 88 , and therefore the involvement of the private sector. Private 

companies are not any more seen as threats; or part of the problems, but as crucial 

parts of the solutions. Since the beginning business was involved in defining the 

agenda, and is taken as indispensible to the implementation overall tackling major 

sustainability challenges in their production chain and also investing in greener 

technology and in the achievement of the global goals.  

The Agenda 2030 is an international treaty, as defined by the Viena 

Convention89, more specifically a declaration, a political agreement. But besides its 

                                            
88 As explained in chapter 1, UNEP defines Green Economy as “(…) economy that results in improved 
human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological 
scarcity. (…) The development path must maintain, enhance and, where possible, rebuild natural 
capital as a critical economic good and as a source of public benefits, especially for the needy 
population(UNEP, 2011) 
89 ““treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed 
by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments 
and whatever its particular designation;” (U. N. UN, 1969) 
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non-legally binding character, it intends to incite ambitious commitments and orient 

policies. Signed by all members of United Nations sets a “comprehensive, far-

reaching and people-centered set of universal and transformative goals and targets”.  

We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger everywhere; 

to combat inequalities within and among countries; to build peaceful, just 

and inclusive societies; to protect human rights and promote gender equality 

and the empowerment of women and girls; and to ensure the lasting 

protection of the planet and its natural resources. We resolve also to create 

conditions for sustainable, inclusive and sustained economic growth, shared 

prosperity and decent work for all, taking into account different levels of 

national development and capacities. As we embark on this great collective 

journey, we pledge that no one will be left behind. Recognizing that the 

dignity of the human person is fundamental, we wish to see the Goals and 

targets met for all nations and peoples and for all segments of society. And 

we will endeavor to reach the furthest behind first (U. N. UN, 2015b, p. 3).  

 

Probably it could not be so audacious if it was legally binding. The creation 

of legal commitments can be a double-edged sword: at the same time that they carry 

more strength, they can lead States not to participate or demoralize the agreement 

effort due to the absence of judicial application or enforcement, typical characteristic 

of the international legal system. Structured processes, transparency, accountability 

and precision can make a much more significant difference in practice to regulate 

international actions.  

The actors (central state authorities), processes (formal lawmaking in IOs), 

and outputs (rigid treaties or IO decisions) recognized in traditional 

international law are not adapted (…) [to address] (...) not only informal 

output but also new and informal actors and processes. Moreover, even in 

terms of output, there is nothing ‘soft’, i.e., vague, aspirational, or deeply 

contested (…) the process of their development is highly regulated and 

strict, based on consensus, and the expectation as to compliance with these 

norms is extremely high (higher than in respect of many traditional treat- 

ies). (…) the core challenge of soft law is whether it ‘works’, the most 

pressing problems of informal lawmaking, accountability and legitimacy, 

arise as a consequence of its effectiveness. (Pauwelyn et al., 2014, p. 743) 
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And, as so, with the broad phrasing it intends to articulate global socio 

environmental governance, integrating arenas of transnational, international, national 

and subnational authority with organizations, individuals and other actors. Its main 

contribution is to identify the goals towards which this multiplicity of agents public and 

private should deliberate and establish policies or behaviors to guarantee an 

appropriate social environmental preservation and sustainable development.  

Governments, international organizations, private business, academia, 

and civil society have a collective task to fulfill: identifying the pathways to 

environmental, social and economic development. Resources, technical expertise 

and democratic representation have to be combined. Global problem-solving 

demands a well orchestrated network to deal with consumption patterns, energy, 

food, labor, urbanisation, social media, resilience, etc. 

But because Agenda 2030 is an ambitious ‘soft law’90, it reverberates the 

same pros and cons of previous declarations, such as the Human Rights, especially 

relating to measurements and finance tools. And because of that characteristic 

additional commitments had to be structured, for example like the ones structured by 

the Paris Climate Accord. Paris together with the Agenda 2030 form twin plans for a 

transformative progress towards the Green Economy.  

Sustainable Development Goals express the ideal concept, while climate 

change Nationally Determined Contribution reflect the actual commitments.  Both 

need to go hand in hand, as twin pillars of a new economic architecture.  The market 

dynamics have to be altered to curb both cyclical crises factors and structural 

inequality factors, which combined lead to low productivity growth, widening income 

inequality and stagnation (worsened by inflation or deflation depending on the 

country).  

If international treaties like Agenda 2030 and Paris Accord will be 

                                            
90 Hard law is a legal jargon normally used to refer legally binding obligations that are precise and 
enforceable through adjudication and that results in coercive measures if not followed by countries. 
Soft law, on the contrary, don’t have this characteristic but can be even more effective specially by 
informing delegate authorities about how to interpret and implement the laws and policies. Soft law 
provides normative values, standards, processes. Abbott and Snidal highlights that there is a  
“continuous gradations of hardness and softness that are blurred when the hard law/soft law 
distinction is incorrectly taken as binary (…)"Contracts" and "covenants" refer to two distinct though 
not incompatible understandings of international agreements. States enter into "contracts" to further 
interests; they enter into "covenants" to manifest normative commitments.” (Abbott & Snidal, 2000, p. 
423) 
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influential enough to keep global warming below the 2 degrees from pre industrial era 

and then prevent human kind extinction, is yet uncertain. But this sort of soft law and 

complex governance seems to be the best method available to deal with the super 

wicked problems, the tragedy of commons, and the emotivism that characterizes the 

social environmental challenges.  

And progress has been made. The United Nations Member States worked 

until 2015 with a set of 18 targets, monitored by 48 indicators. These goals stemmed 

from the Millennium Declaration, the most important international commitment to the 

development and elimination of poverty and hunger in the world, signed in 

September 2000 by representatives of 191 UN member states, including 147 heads 

of state. The first of these goals was to halve extreme poverty and malnutrition. 

The UN report, entitled The Millennium Development Goals Report (U. N. 

UN, 2015c), has shown that most countries, including Brazil, have been able to 

achieve or approach these targets, which reinforces the effectiveness of these soft 

law instruments which, even though they do not provide sanctions for 

noncompliance, they have the capacity to generate commitment and cooperation 

from the countries in search of results.  

In the specific case of the first goal, the result was very expressive, three 

years before the deadline, the goal had already been exceeded, reaching two thirds 

of poverty eradication. With regard to malnutrition, it was very close, it reached 

23.3% of the population of the developing countries in 1992 and fell to 12.9% in 

2014, this corresponds to a 45% fall, almost achieving the reduction target that was 

to halve it (U. N. UN, 2015c). 

However, on the other hand, the same report has shown how much remains 

to be achieved, more than 800 million people are still malnourished (U. N. UN, 

2015c), basic sanitation has not yet reached nearly a third of the world's population 

and extreme poverty has killed three times as many as the Second World War. There 

is a massive deficit in the realization of human rights, both civil and political, as well 

as economic, social, and cultural rights. 
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The main challenges are faced by less developed countries. And one of the 

reasons for this is financing. While industrialized countries can raise $50,000 per 

person, less developed countries, such as India, raise less than two hundred dollars 

per person through different forms of taxation (U. N. UN, 2015c). Thus, the ability of 

these countries to finance measures to implement the SDGs is jeopardized 

beforehand. 

In addition, in less developed countries, the capacity to increase this 

collection is limited. Taxation on consumption is non-proportional, causing the poor to 

pay more taxes, and taxes on income and wealth are often evaded or elided by 

schemes or tax planning, that tend to revert resources out of those countries. 

Only a small part of this transformation can rely on complex and time-

consuming international cooperation, even considering voluntary but mandatory 

goals, as agreed in the Paris Accord (U. N. UN, 2015d). The international legal 

regime of climate change has advanced in coordinating governance, but the adoption 

of political, technological and institutional innovations requires stronger incentives 

than emission targets. 

The UN Climate Convention, in addition to the GHG emission reduction 

targets, articulates the Intended Nationally Determined Contribution, which each 

member declared voluntarily but now they are responsible for implementing them. 

The ones submitted by Brazil could be much more ambitious, according to Eduardo 

Viola and Larissa Basso, since they are already very close to what is already 

implemented: 

(A) to increase the share of biofuels in the Brazilian energy mix to 

approximately 18% of the total; (B) to achieve zero illegal deforestation in 

the Amazon, as well as compensation for the legal suppression of 

vegetation, by 2030; (C) to reach 45% of renewable energy in the Brazilian 

matrix, expanding the new renewable sources (wind, solar and biomass) to 

between 28% and 33% of the total energy matrix, the share of electricity 

generation by the same new renewables to less 23% of the total and 

obtaining 10% of efficiency gains in the electric sector; (D) restore 15 million 

hectares of degraded pastures and integrate at least 5 million hectares into 

the forest-livestock system; (E) implement new standards of clean 
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technology and energy efficiency for the industry, as well as low-carbon 

infrastructure; (F) increase efficiency gains in transport, improve 

infrastructure in the sector and public transport in urban areas (Viola & 

Basso, 2015, p. 4).  

The Dilma government mismanaged the energy matrix with expensive 

thermoelectric plants and the suppression of CIDE gasoline, which served as a 

carbon tax. In other words, the government offered an incentive to gasoline what 

furthered the renewables lack of competitiveness and stifled the previously dynamic 

ethanol industry of Brazilian sugarcane. The conservativeness presented by Brazil in 

Paris, makes no room for rebuilding the market confidence or fostering the renewable 

investments, on the contrary it incite the other way around. New investments tend to 

be halted and on going project put on hold. 

Brazil could have seized the opportunity of the Climate Conference to 

assume the leadership position on the decarbonization of the economy. On the 

contrary, by establishing a low level of ambition they left room for the expansion of 

the share of fossil energies, which has been observed in recent years with 

thermoelectric plants. But the most negative signal was given by the goal for 

deforestation: the Brazilian government gave itself until 2030 to eradicate the 

deforestation that is already illegal, and set the limits of it only to the Amazon. The 

rest of the Brazilian forests are outside of this commitment. This is a mockery on the 

Brazilian state of law: if something is illegal it should be fought immediately, not in the 

next 15 years, and include all Brazilian forests.  

The low ambition of Brazilian diplomats, the little progress made in the 

implementation of the Copenhagen Accord, and the National Policy on Climate 

Change indicate little synchronization between the national policy and actions to 

reduce GHG emissions. This makes the regulatory Brazilian context unfavorable to 

new interventions like establishing a carbon pricing mechanism, put in place 

international articulations like Biofuture Platform; and also get the best results from 

the public incentives of the RenovaBio (all these initiatives will be explained ahead on 

the chapter ).   
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As it will be further explained the sugar-ethanol sector, is indebted as a result 

mainly of the recent subsidy to gasoline, without sufficient public financing, with an 

unfavorable taxation, faces logistical challenges and urgently needs to invest in 

science and technology. RenovaBio  is an recent public policy to regain 

competitiveness to the sugarcane ethanol market and doing so contributing to 

Brazil's compliance with the goal established in the Paris Agreement: increase the 

participation of 18 % of bioenergy in the energy matrix. At the COP 21, it was agreed 

Brazil would adopt additional measures that are consistent with the 2 ° C temperature 

target, in particular: 

I) increase the share of sustainable bioenergy in the Brazilian 

energy matrix to approximately 18% by 2030, expanding the consumption of 

biofuels, increasing the supply of ethanol, including by increasing the share 

of advanced biofuels (second generation), and increasing the share Of 

biodiesel in the diesel blend "(MRE, 2015, p. 3) 

Currently, production can hardly meet domestic demand, and to expand it, 

coordinated policies will be even more necessary. In addition to federal and state 

fiscal policy, it is necessary to implement a predictable and sustainable remuneration 

policy in harmony with federal and state regulations and to establish long-term 

guidelines for the Brazilian fuel matrix in order to meet the assumed targets. Also 

stimulating the technical efficiency of vehicles, creating mechanisms to foster 

investments in research and development, and artificially valuing the economic and 

environmental advantages of bioelectricity.  

Another possibility to public intervention to support the renewables would be 

adopting the carbon taxation model to guarantee premium for renewable energy 

producers, as adopted by California, US and Alberta, Canada. This, together with 

greater mixtures of ethanol in gasoline and the creation of common protocols and 

standards for measuring carbon emissions, would stimulate the adequacy of 

companies and the development of compliance tools. To meet the agreement 

reached in Paris, UNICA - Sugar Cane Industry Union - estimates that 50 billion liters 

of fuel ethanol are needed; almost double the current volume of 28 billion liters, 

which would require investment of about R$ 40 billion (UNICA, 2016, p. 2). However, 

this capital-intensive sector is subject to high risks in refinancing its debts.  
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Due to an indebtedness of almost a decade, the deteriorating 

macroeconomic scenario, with GDP reduction, exchange appreciation and interest 

rate increases, this risk is even more striking. The Brazilian Center-South, for 

example, needs at least R$ 21 billion just to maintain production, estimates 

Rabobank Brazil (Denny, 2016, p. 3). In the negotiating mandate of the Paris 

Agreement, The Ministry of Foreign Affairs could coordinate an intergovernmental 

coalition. With the participation of the private sector and civil society the voluntary but 

mandatory goals could be used by Brazil to catalyze socio-environmental changes.  

Above all, the Paris Agreement could have been better explored to force the 

government to engage with what it has promised, use the banner of sustainability to 

add value, and really embrace the green economy. To do so, it needed to effectively 

define the renewable energy policy as a priority and articulate in a consistent and 

lasting manner ways to put into practice the voluntary but mandatory goals with 

which it has committed itself in Paris.  

With Agenda 2030 and the signature of the Paris Agreement, representatives 

of the world’s governments agreed that the economic paradigm must change to a 

sustainable one. The climate change mitigation has never been so urgent, and in 

practical terms the international community has 30 years to act and make the 

transition to a low carbon economy. Some countries have the potential to lead this 

transformation better than others; this is the case of Brazil. With more than 45% of 

energy coming from renewables, the country has one of the world’s cleanest energy 

mix using waterpower to generate electricity and sugarcane ethanol as fuel.  

Sugarcane can produce ethanol to be used directly in cars (hydrous ethanol) 

and as an additive (anhydrous ethanol) that mitigate the negatives externalities 

caused by hydrocarbons fuels. It can also be used to extract sugar as well as its 

leaves and pulp can be burnt to generate bioelectricity. Depending on the market 

volatility, the production shifts more to one product or the other, especially from fuel 

to sugar and vice versa. 

Public policies can artificially increase the competitiveness of the renewables 

and stabilize the internal and international price volatility. Doing so they reinforce the 
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sugarcane ethanol environmental performances and other positive externalities. On 

the other hand, governance, characterized by  multistakeholder, action-oriented 

initiatives, can promote policy dialogue and collaboration among leading countries, 

organizations, academia, and the private sector. Common goals have to be sought, 

accelerating development and scaling up the deployment of technical, low-carbon 

alternatives to fossil fuels in transportation, chemicals, plastics, and other sectors.  

Many countries have adopted ethanol mandates in recent years to force the 

hydrocarbon fuel to be blended to ethanol in order to cut emissions and protect 

health. For Brazil, and other ethanol producers, these countries are potential export 

markets so it becomes a pressing problem for competiveness and international free 

trade the social environmental governance of the market. The quest for market 

dominance, in a deregulated business environment, has the potential to blur the 

discussion in the international market, away from sustainability and towards 

protectionism. This opens the space to scientific disputes, as well as greenwashing 

and anti-dumping measures.  

The best way to cope with these challenges and orient the economy to a 

greener scope is an overall articulation of interests: public and private, international 

and national. In this sense, global governance and, more specifically, governance 

aiming at decarbonization. The ethanol industry is one of the best examples of 

private articulation in the global scenery. This is in a large extent thanks to the 

leading role UNICA has been playing in the defense of the industry’s interests 

nationally and internationally, facing important actors of the market, such as banks, 

investors, organizations, governments, and industry. But many other multilayer 

partnerships are in the position to act and influence the market. 

 

4.1. Measurements 
 

Assessing the impact of the SDG on environmental, social, and economic 

justice is a complex case. United Nations created DevInfo (U. N. H. C. for UN, 2013) 
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an open source database to aggregate all the info around the globe.  It is a tool to 

organize, register, compare, elaborate graphs, maps, charts, and presents data in a 

uniform way. This facilitates the comparison and data sharing between countries in 

the UN, various intra government department levels and with the society in general. 

The DevInfo originated as ChildInfo, to manage the criteria monitored by UNICEF in 

2004. 

This UN platform has been updated many times and is widespread 

through various countries; for example, Brazil developed the PortalODM (PortalODM, 

2013), through a partnership between public and private investments to launch a 

national system uploading the information of all 5570 Brazilians municipalities and 

therefore enabling the DevInfo dynamic reporting system to track the progress made 

on environmental, economic, and social areas. The database allows the updating of 

information in real time and uses official data. It creates infographics that help 

comparison, analysis, advocacy, and decision-making. As a public management tool 

it also enables comparison between states and municipalities. 

But in the program the data is updated by the governments, therefore 

there is a considerable controversy about the accuracy of the statistics and the 

credibility of the baseline chosen to monitor the improvement. The data provided by 

governments are often out of date. This is because accurate information that is 

broadly published in a transparent way is still not available for most developing 

countries. This time lag must be fought by digitalization, mainly through the process 

of collection and monitoring of data, broadening the use of mobile phone and 

electronic devices. Another aspect is the infrastructure boundary in many countries, 

especially the lack of wireless broadband and remote access to enable digital data 

collection and monitoring.  

More recently UNDP launched the SDGs in Action91 a cell phone app that 

has been developed to spread the knowledge about the SDG, especially highlighting 

                                            
91 The official site says the app functions to show: “Detailed information about each of the 17 goals, 
including targets, explanatory videos, key facts and figures, and suggestions on how you can help 
achieve them take action. The latest sustainable development news from around the world. See how 
innovation is helping to achieve the goals, interact with global citizens around the world and see the 
latest news. The ability to choose what goals are important to you and receive notifications about that 
goal. Access to the World’s Largest Lesson explaining each of the Sustainable Development Goals. 
Find actions and events near you that you can join to support the goals. The ability to create Actions 
you’re planning in your area, and invite others to join” (GSMA, 2017)  
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they are a world’s to-do list, not something restricted to government and companies. 

The initiative was funded by the mobile industry and developed by GSMA, which 

represents the interests of nearly 800 mobile operators worldwide, and Project 

Everyone, a non-profit global campaign to spread the messaging of the SDGs. 

GSMA calculates in their annual report (GSMA, 2016) that there are more than 4.7 

billion individual users of mobile services, of which 3.4 access the internet through 

their cell phones. This represents two-thirds of the world’s population that could be 

able to take action through their devices in implementing the SDGs, get news on their 

4 favorite goals, or simply find out what is being done or can be done nearby.   

The UN initiatives are still uncoordinated and without comparable metrics. 

The methodology used to assess the effect of the SDG needs to include the long-

term analyses about the life-cycle of the products and the input and output of the 

production. Data analyses have to take advantage of cross information comparison 

regardless of national borders, to reflect the human rights and the social 

environmental measures of the whole supply chain. Ivanova indicates many 

improvements in the metrics that need to be done 

Resource Sufficiency Evaluation (RSE), is the use of established metrics to 

determine whether the current and projected demand for natural resources 

is sustainable. Scientifically based accounting methodologies such as life-

cycle assessment (LCA) or input-output (I-O) modeling are already available 

to conduct resource sufficiency evaluations in a universally applicable 

manner. These methodologies, and the biophysical “balance sheets” that are 

generated, offer policy makers and the public a clearer under-standing of 

ecological sustainability and what is needed to achieve it. (...) Countries that 

understand their natural resource assets and limitations, and reduce their 

reliance on scarce resources, acquire a competitive edge in a now 

globalized world (Ivanova, 2014, p. 150).  

The private initiatives of measurements also face the difficulty of defining 

the best index and spreading the evaluation process to make it possible a broader 

comparison between member states. One initiative to close this gap is the 

Environmental Performance Index, a data-driven environmental solution that seeks to 

address critical environmental challenges relating to environmental health and 

ecosystem vitality. It uses a “cutting edge data analytics and provides a global view 

of environmental performance and country by country metrics to inform decision-

making” (Hsu et al., 2016, p. 15). The metrics aggregate more than 20 national-level 
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environmental indicators, combined into nine issue categories, according to the 

World Economic Forum.  

Another kind of assessment is about the performance of business. Many 

initiatives of this kind use standard systems. According to WWF/ISEAL, what makes 

a standard system reliable is: 1) transparency; 2) a multistakeholder participation 

process, involving “the entire supply chain from businesses, civil society, 

governments, research institutions and NGOs, with balanced decision-making”; 3) 

independent verification by third party auditors or certification body; and 4) 

continuous improvement (WWF/ISEAL, 2017, p. 15). 

Above all to multi-nationals, because they have to manage their 

production globally, there is a consistent increase in the demand for reliable 

standards, especially for accessing the impact their investments have. This is the 

conclusion the GIIN report of 2017 that also ascertained that 60% of the investors 

“actively track their financial performance of their investments with respect to SDGs 

or plan to do so soon” (Mudaliar, Schi, Bass, & Dithrich, 2017, p. 15) .  

Sustainability standards can vary widely especially on the level of 

performance they require, some are low-bar, easy to achieve, and therefore often 

used as a measure of only appearing sustainable without actually committing and 

applying the efforts needed to become really more sustainable; this kind of disguise 

is called ‘greenwash’ and is further explained ahead (in the topic ). This disguise 

practice can have a negative backlash on the reputation of the company using this 

trick. Another thing are the high-bar standards, which can be very demanding. Some 

focus on preventing worst corporate practices, others establish rigorous improvement 

pathways to be followed in order to achieve good governance.  

The effective impact a sustainability standard can have on driving the 

companies to a more sustainable path, depends a lot on the qualities accessed, the 

process of compliance and the due diligence mechanisms. But also the external 

reading of the standard is very important. Because how consumers and other 

stakeholders value that standard is directly related with the ability of it providing 

incentives and mobilizing investments of the actors within the supply chains. The 

improve in the performance come from being seeing as a better quality player, this 

can provide enhanced market access, better contract terms and, very often, a direct 

price premiums to producers (better products can cost more).  
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4.2. Finance 
 

As well as measuring, financing for development is also crucial to the 

implementation of Agenda 2030 in many ways. As Addis Ababa Action (U. N. UN, 

2015a) stresses public funding and philanthropic development aid alone will not 

suffice the necessary resources and investment to achieve the SDGs. Private sector 

investment and international trade will have to play an indispensable role as drivers 

of socio environmental progress. 

Even the public domestic resources are directly related with economic 

growth. All kind of domestic resources need to be conditioned and articulated 

following a profound commitment to sustain social, environmental and economic 

development. Countries can count on countercyclical fiscal policies, to manipulate 

price and therefore change the competitiveness of the products and make services 

more sustainable. At the same time they have to put an end to fossil fuel wasteful 

subsidies removing these kind of market distortions to effectively put a price on the 

negative externalities those irrational attitudes bring to the collectivity. They can use 

the political control over the economy to foment the better technologies, adequate 

scale and space, and to promote the good governance at all levels, counting on 

democratic and transparent institutions to respond to the needs of the society 

accordingly with the achievement of the SDGs goals. 

The domestic resources, have to be supplemented by international 

assistance, direct investment, loans, and trade. But some administrative measures 

are very effective too: 1) better structured tax systems, social environmental 

conditioned tax policy and more effective tax collection; 2) more fairness, 

transparency, efficiency and effectiveness in the administrative process; 3) 

strengthened and facilitated international cooperation to support capacity building 

and philanthropic assistance; 4) policies to effectively curb illicit financial flows, tax 

evasion and corruption; 5) anti-money-laundering/counter-terrorism measures.  

International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the United Nations 

can assist the countries to attain these measures. And also the investment banks 
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have a relevant role mainly to bridge the global infra- structure gap, estimated during 

the Addis Ababa conference, in something between $1 trillion to $1.5 trillion annually. 

Those banks can condition their loans to sustainable, accessible and resilient quality 

types of infrastructure to be implemented. Better articulation between these types of 

banks can also be very transformative, like Asian Infrastructure Investment Bank, the 

Global Infrastructure Hub, the New Development Bank, the Asia Pacific Project 

Preparation Facility, the World Bank Group’s Global Infrastructure Facility and the 

Africa50 Infrastructure Fund, and the InterAmerican Investment Corporation. 

Foreign direct investment, when allied with sustainable development 

strategies, can also be very effective. And wise government policies can strengthen 

the positive spillovers generated by the influx of foreign money. Than besides the 

greater amount of capital circulating in the economy there can also have know-how 

and technology transfer, increasing linkages between the domestic suppliers, and 

more active participation of micro, small and medium-sized enterprises into regional 

and global value chains. 

Not only the funding but also the regular borrowing / lending of money is a 

strong tool to foment social/environmental investments. Sovereign borrowing also 

shares this positive role because it allows governments to gain liquidity to act in the 

economy counter cyclically and to make the investments in infrastructure to foment 

the sustainable development, having in mind that the level of ineptness has to be 

kept in a reasonable level to avoid finance crisis.  

International public finance can became an important driver of sustainable 

development by complementing national public resources when it is an investment 

that attends the social environmental criteria. This is overall meaningful in the poorest 

and most vulnerable countries where resources are scarce and therefore any 

limitation or condition put ahead of money holders is taken as a disincentive that 

limited domestic policy cannot sustain alone. 

Dedicated funds like the Green Climate Fund, under the United Nations 

Framework Convention on Climate Change, can enable mitigation activities and 

support resilience measures but the counterparts of the countries have to be 

significant and proportional to the historic emissions of each country. Alexandre 

Gajevic Sayegh developed a calculation that concludes that what the countries now 

have committed and are contributing to the Green Climate Fund is far behind what it 
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would be fair and necessary (Gajevic, 2018). 

And as Henry Shue highlights, developed countries must bear this historic 

responsibility because their present economic development is because in the past 

they used the common good that is the environment in their own benefit (Shue, 2014, 

p. 294). And this success led these countries to a privileged position and so now they 

have more ability to contribute to these funds and also to invest in social 

environmental alternatives such as greener technologies and renewable energy. 

Indeed the investments in alternatives can be more effective than many other 

measures. Changing the path of consumption and the standards of living of society is 

very complex, so if better alternatives are developed to maintain the usage patterns 

but to have less impact they can be easier to put in place right away. 

Revisiting the legal structure of these funds, to make them more 

responsive for the challenges faced by the population and more solution oriented, 

can also be very effective. An example is the Health Impact Fund, a creative system 

to cope with the lack of competitiveness of drugs that cure diseases affecting mostly 

poor people and the massive denial of patented pharmaceuticals to the majority of 

the population. As Thomas Pogge explains to create this legal structure would 

comprise alternative ways to remunerate the investor (T. Pogge, 2009, p. 197). 

This proposed new patent regime would reward in proportion of 

effectiveness, which would be calculated based in human health impact. The better 

the power of cure or alleviate the suffering, the greater the amount paid by the fund 

to the developer of the drug. In this sense the reduction in human morbidity and 

premature mortality would orient the whole legal system behind the funding. Prices 

would be kept the lowest possible and governments would step in to buy off the 

difference in price, acting in a counter cycle way to protect health as a public good. 

And when it is not the case of diseases affecting mostly poor people and massive 

low-price drugs consumption, innovators could continue to use the regular model we 

have today.  

Finance mechanisms like this that are global and multistakeholder-

governed bring the intrinsic advantage of a huge efficiency gain by diluting costs and 

facilitating the process of collaboration to solve a common problem. Other examples 

of this kind of initiative, already in place, are the Global Alliance for Vaccines and 

Immunization and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.  
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International trade by itself is another strong engine to foment 

development, and even better if oriented to promote inclusive economic growth, 

poverty reduction, elevation of labor standards, and a reasonable and sustainable 

use of natural resources. The World Trade Organization normally focus on the 

liberalization of trade, but the main challenge at present time is not protectionism any 

more, but the “resurgent ethos of liberal capitalism” (Ruggie, 2017, p. 3), that can be 

more unrestrained, and disguise wrong doers behind national and subnational 

norms. Because of that WTO faces the challenge of inserting social environmental 

concerns into its interpretation and application of rules.  

The main problem is to handle social and environmental dumping that has 

been put in place along the global chain production. Companies and countries take 

advantage of places where labor force and the natural resources can be exploited 

recklessly to produce cheaper products and services, and because of that 

experimenting better revenues that their competitors that comply with higher social 

and environmental standards. Differently from the past when barrier to free trade 

were on the borders, now they come from internal national rules though, such as the 

national labor and environmental laws of a country.  

These innumerous intra borders regulations add complexity to the 

multilateral trading system and the continuous promotion of universal, rules-based, 

open, transparent, predictable, inclusive, non-discriminatory and equitable dispute of 

resolution system as well as meaningful and ethical trade liberalization. But the 

paradigms of green economy depend on that and the ability of the trade system to 

encourage long-term investments, cleaner productive capacities and decent work.  

Trade finance compatible with WTO and conditioned to social 

environmental compliance have a long path to follow increasing the availability of 

trade credit, guarantees, insurance, factoring, letters of credit and new creative 

technological financial instruments. Micro, small and medium-sized enterprises have 

been kept apart from these instruments especially in developing countries. Better and 

more abundant market-oriented trade finance mechanisms have also to address 

market failures, and put in place negative externalities pricing.  

The rush to return to the pre crises buoyant growth rates, experienced 

overall in some of the leaders most developed countries such as the United States 

cannot override the social environmental concerns. The dreadlocks on the furthering 
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of the negotiations on the Doha Development Agenda are reason to concern. Many 

unethical business-as-usual measures can arise from the unequal negotiation basis 

experienced in Mega External Preferential Trade Agreements, such as the Trans-

Pacific Partnership (TPP), Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 

and the Europe Association of Southeast Asian Nations Free Trade agreement (EU-

ASEAN).  

These initiatives are outside the scope of the World Trade Organization, 

don’t follow the logic of regional agreements and can be very unbalanced. That’s why 

Vera Thorstensen considers the main scope nowadays to the multilateral trade 

negotiations is to looking forward to implementing coherence, convergence and 

cooperation to the trade regulatory system (V. Thorstensen & Mesquita, 2016, p. 34). 

Regulatory gaps, unbalanced articulations and misaligned incentives risk the 

financial stability and compromise the implementation of the SDGs. 

As pointed out by Jorge Viñuales more adaptive legal systems have to be put 

in place “law, when considered as a regulative instrument, becomes a technology 

that can be fine-tuned and optimized to reach a stated purpose” (Vinuales, 2015, p. 

63). Our empirical technological and environmental abrupt changes call for policy and 

legal change. Moreover, finance is indispensible to the “emergence, experimentation 

and refinement” of new technologies and processes. And these type of socio 

environmental adaptive regimes are deeply grounded on sunk investments and 

incentives policies, specially when the aim is to cut stages through capacity building 

making those who don’t have access to energy water or sanitation gain this access 

directly with the newest and more efficient socio and ecofriendly technologies. 

 

4.3. Shortcomings of the Agenda 2030  
 

The focus of the Agenda 2030 has only been on progress, but there are 

many barriers. Some authors believe the goals model is not enough to pursue 

environmental, social, and economic justice. This is the case of the experts involved 

in the Oslo Principles  (Benjamin et al., 2015) initiative, which lays out international 

principles to be implemented in order to hold States responsible internationally in 
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legal disputes or mediation right away.  

The big share of weaknesses regarding the goals model is the 

disorganization of the collective efforts necessary to implement the SDG. In the 

intermediate milestones before 2030, if countries do not comply with the goals, 

nothing effective can be done to force them otherwise. This feedback is needed to 

enable a closer relation between policies and outcomes. Nowadays countries declare 

that they will comply, but in reality do not invest money, people or time in effectively 

implementing what they declared.  

Promoting citizen engagement in governance and evaluating the effects of 

interventions on the life of people has still been a challenge. And as The GovLab 

points out “we measure what we value” (Barnett, Dembo, & G. Verhulst, 2013, p. 13). 

Indicators are inextricably linked with values (even the statistical kind). In this sense, 

the Agenda 2030, following the recommendation of The GovLab should “engage with 

citizens to determine what success should look like and what to measure” with “the 

use of big data to provide real-time feedback”. The legislative process on the other 

hand tends to be hermetic, made exclusive by the public staff supporting politicians. 

Only when a bill or policy is ready is it submitted to the public consultation to be fine-

tuned. In many cases, society is kept apart from the process of formulating the law or 

policy.   

An open government would be very useful to restore trust in the 

institutions meant to implement the SDGs and would probably come with solutions 

more innovative and scientifically oriented, less marked by the political pressures and 

the tendency to maintain the status quo. The use of new technologies can enable the 

more qualified people to search the data, analyze and compare them and then 

participate, collaborate, take action. Beth Noveck creates a term to denominate this 

sort of politics that takes advantage of spread collaboration, “smarter governance,” 

which gains from “the expertise and capacity distributed in a networked society” 

(Noveck, 2015, p. 3). 

The actual monitoring system does not reflect this benchmark of a real 

impact on people’s lives and fails to incorporate the important leadership of private 

companies. Basically, only governments are responsible for updating their data on 

the current tracking systems. Therefore, Agenda 2030 doesn’t have instruments to 

monitor what companies large and small are doing worldwide to reach the SDG, 
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specially the transnational ones that are in a very favorable position to implement 

cutting-edge technologies, and large-scale management solutions, and are essential 

to tilt the balance towards a greener economy. Certainly their collaboration should be 

envisaged with caution to prevail giving companies power that could reflect in pro 

status quo lobby or corruption, but their partnership would be not only convenient but 

also indispensable.  

Another problem of the Agenda 2030 is that it lacks the orientation or the 

means to foster investment in sustainable development. The transition to the green 

economy pattern will face massive costs. Under economic liberalism patterns, no 

investment is made; governments and society need to intervene to artificially change 

the price to guarantee the competitiveness of more sustainable products and 

services. The economics of the Agenda 2030 has to rely as little as possible on 

voluntary financing mechanisms, notably those made by foreign aid that depends on 

parliament votes of the donors’ countries.  

Only a handful of countries have abided by their promises to give 0·7% of 

their gross domestic product as official development assistance. Even 

specific, time bound pledges (such as the pledge at the G8 Gleneagles 

summit in 2005 to double o�cial development assistance to Africa) were not 

met. (...) Rather than relying on so-called aid voluntarism, in which countries 

announce their individual aid promises (and then fail to honour them in most 

cases), countries should agree to transparent and specific standards of 

financing, such as quotas and assessments (eg, International Monetary 

Fund quotas and UN dues) related to national incomes, and levies on 

national greenhouse gas emissions (eg, a few dollars per ton of carbon 

dioxide emitted per year). The sums are small, manageable, and essential 

for success. (Sachs, 2012, p. 2211) 

In addition to that, this diffuse governance, which is mainly privately 

driven, represents a risk of derailing to corporate “greenwashing,” or simply 

implicating a flip flop effect without anything critical being achieved. The concept of 

greenwashing emerged back in the 1960´s as a corporate response to the growing 

environmentalist movement. The book Silent Spring published in 1963 triggered the 

public awareness in regards to environmental issues humanity faces in these terms:  

AS THE TIDE of chemicals born of the Industrial Age has arisen to engulf 

our environment, a drastic change has come about in the nature of the most 

serious public health problems. Only yesterday mankind lived in fear of the 
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scourges of smallpox, cholera, and plague that once swept nations before 

them. Now our major concern is no longer with the disease organisms that 

once were omnipresent; sanitation, better living conditions, and new drugs 

have given us a high degree of control over infectious disease. Today we 

are concerned with a different kind of hazard that lurks in our environment—

a hazard we ourselves have introduced into our world as our modern way of 

life has evolved. (Carson, Lear, & Wilson, 2002, p. 100) 

The systemic changes in the nature due to anthropic activities led the 

United Nations to hold the 1972 Stockholm Conference to debate necessary actions 

to be taken by the international community to stop/decrease the negative effects. For 

one side, the adoption of the precautionary and prevention principles in international 

and national laws have impacted positively the awareness of environmental issues; 

however, for another side, it has made business very hard to conduct due to stricter 

regulations without balancing with the need for development (it is important to note 

that even with a restrict business environment, transnational corporations were 

responsible for major accidents around the world that caused a negative impact in 

the environment and public opinion).92  

Consumer reports in 1990s started to show a powerful tendency towards 

consumer choice demanding eco-friendly products, thus transnational corporations at 

the same time initiated a public relations battle to meet this demand for sustainable 

products and production. The creation of environmental reports, event sponsorship, 

educational material, and expert groups for discussion, among others, have been 

created by transnational corporations to confront the negative publicity and face the 

growing of environmental movements potentially dangerous to business. These 

actions comprehend what has been called greenwashing (Bowen & Aragon-Correa, 

2014; Lyon & Montgomery, 2015). 

As transnational companies are important non-state actors in the 

international system, their power to influence public opinion and politics are 

immense, thus raising ethics concerns about greenwashing. Let´s take as an 

empirical stance the food system. As stated by Jennifer Clapp and Doris Fuchs:   
Transnational corporations (TNCs) have been central actors in the 

development of this global food system. They dominate the production and 

international trade in food and agricultural items, and are also key players in 
                                            
92 To name a few: Bhopal, and Exxon-Valdez. 
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the processing, distribution, and retail sectors. Indeed, it is unlikely that the 

current global food system would exist as it does today without the 

participation of TNCs. Many of these firms operate in numerous countries 

and at more than one level along the global food chain. As food systems 

around the world become increasingly affected by the corporate-dominated 

global food system, we must pause to consider the consequences of this 

fundamental change in the provision of our food (Clapp & Fuchs, 2009, p. 

20).  

 

The control over the food system by transnational corporations brings 

important social, economic and environmental implications to a local dimension. Land 

grabbing and environmental degradation are among the most direct effects of said 

domination. The production of large amounts of food requires a larger portion of land, 

which is mostly “available” in underdeveloped countries, which for Prosper B. 

Matondi, Kjell Havnevik and Atakilte Beyene the concept of land grabbing:  
 

[…] has acquired various definitions, reflecting the positions of players 

globally. The term ‘land grabbing’ has gained popularity, alongside a 

plethora of terms such as ‘green colonization’, ‘new land colonization’, 

‘climate colonization’ and ‘water plunder’. In the African context, we find land 

grabbing to be a more useful and generic concept, which we define to 

include exploration, negotiations, acquisitions or leasing, settlement and 

exploitation of the land resource, specifically to attain energy and food 

security through export to investors’ countries and other markets (Matondi, 

Havnevik, & Beyene, 2011, p. 13) 

 

Most of the land grabbing in Africa, a continent that suffers with hunger 

chronically, is made to produce monocultures, especially commodities for biofuel 

production, which is advertised as the way to solve most of the problems of global 

warming. However, land grabbing is symptomatic of a greater issue involving the so 

called Green Revolution that combines persistent hunger, remittance of money 

abroad as royalties, increasing poverty and violence, and destruction of biodiversity 

(Shiva, 1991, p. 54).  

Therefore, the governance and compliance of the MDGs is subject to the 

frail and normative system of the greenwashing. First, the scientific data amounted 

over the years provides enough evidence that the international food system based on 
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transnational companies’ interests does not eradicate hunger and destroys 

biodiversity. Second, the pressures for development and direct foreign investment 

over Third World Countries 93  is paramount, providing the grounds for local elite 

domination over the mass population, which in terms of the MDGs governance is 

detrimental according to Fantu Cheru and Colin Bradford Jr. in this terms:   
Global targets are valid but not all nations can meet them because country-

specific circumstances differ significantly from global trends. The Philippines, 

for instance, is closer to reflecting the global trends than, say, Chad is. 

Countries that face an acute HIV pandemic cannot be expected to achieve 

the same progress in human development as countries that do not face such 

a challenge. Target setting at the national level is more about adaptation 

than about adoption. The spirit of the Millennium Declaration is not to impose 

a uniform set of targets on each and every country. The MDG targets must 

be tailored and customized to reflect national circumstances and priorities. In 

describing his country’s recent progress towards universal primary 

education, Tanzania’s President stated, ‘I am now convinced that the MDGs 

can only be attained through a global compact, anchored in national policies 

that take into account local circumstances’ (Cheru & Bradford Jr, 2013, p. 

45) 

But the risks Agenda 2030 faces fall more heavily on inaction than on 

greenwashing. The greenwashing concept has been developed to fight the negative 

business activities, which to a certain point contributes to sustainable development 

even if weak and underestimated. Inaction though is the main risk. Considering that 

SDGs are more likely to be implemented and effective at the local level, and that the 

systemic pressures on countries for development leaves no room for debate, inaction 

is the real problem regarding global environmental governance. 

This risks are greater in cases of public regulation or complementary 

participation of external reviewers. The ideal therefore, is to implement governance 

methods along with, not alternatively to, legal regulation, once governance has the 

capacity of filling some gaps left by domestic regulation or to address topics to which 

public initiatives have been shown insufficient. And on the other hand, governments 

normally lack the expertise necessary to devise policies about technical and complex 

matters such as implementing measures and finance mechanism to implement the 

SDGs.   
                                            
93 We use the term Third World Countries to keep our approach of providing an analysis base on 
TWAIL (Third World Approaches to International Law). 
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5. Brazilian public governance of sugarcane ethanol 

 

Sugarcane ethanol is almost liquefied solar energy because of its highly 

positive energy balance (Goldemberg, Silva, Serra, Moreira, & Conçalves, 1978). 

This means it produces much more energy than it is consumed during the production 

process, taking into consideration planting, fertilizing, transporting and other stages. 

Thanks to public governance, starting with Proálcool, there was a massive private 

investment in the production of ethanol from sugarcane. What now puts Brazil in the 

position leading country in terms of renewable energy sources in its energy mix. 

The sugarcane industry is the fourth main exporting sector of the Brazilian 

agribusiness. It is inserted in a conflict context, wrapping up economical interests, 

social justice and environmental protection. At international level, the conflicts are set 

out mainly in the volatility of the prices, in reciprocal denunciations at international 

forums regarding labor, use of water and menace to forest areas. On the other hand, 

ethanol has great potential of bringing several positive externalities not only to the 

economy, but also to the environment and to society.  

Biofuels help to create a new economy, clean and renewable, contributing to 

overcome the challenges of the current carboniferous civilization, which takes the 

hydrocarbons as a main energy source and therefore places humanity on the 

threshold of a global tragedy. At least until new technologies of transport or energy 

production is put in place. Ethanol, for Brazil, seems to be the main option, nowadays 

because it offers several advantages.  

The first one of them is macroeconomic: each barrel of biofuel produced in 

Brazil corresponds to a barrel of oil that is prevented of being imported, making the 

balance of payments less deficient.  

The second advantage refers to public health. The mixture of ethanol to the 

gasoline substitutes the use of highly toxic additive ones, such as - tetraetila and the 
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MTBE (metil-térciobutil-éster), that causes serious pulmonary and environmental 

problems, between them acid rain and the contamination of aquifers.  

The third one is environmental. The biofuels are renewable and they pollute 

much fewer than the fossils fuels. The production of ethanol in Brazil happens in 

areas of consolidated urbanization, more precisely in the state of Sao Paulo, not 

causing pressure or impacts to the Amazonian or Pantanal biome.  

The fourth advantage is the possibility of electric energy generation from the 

burning of the pulp of the cane, providing, besides the necessary energy to the 

production of ethanol and of the sugar, an excess of electric energy that can come to 

be incorporated to the distribution nets.  

At fifth place, geopolitically, the ethanol reduces the dependence of oil, which 

exporters are in its majority in regions of political instability. Besides that in Brazil, 

there is practically no idleness in the present capacity of existent refineries. Because 

of that an increase on the demand of any of the diverted products, such as diesel oil, 

fuel oil or gasoline, will force prices up immediately.  

Sixth, there is a social advantage, because biofuels and specifically ethanol 

in Brazil allow the creation of jobs, helping to face one of the greatest challenges 

today, which is to create job opportunities. In addition, the Pact of Bandeirantes, 

celebrated in 2013, reached an agreement among mills about the workforce, to curb 

the degrading conditions in which the rural work was done through the so-called 

‘boias frias’. 

Because of these positive externalities, the ethanol market has been object 

of incentive policies, in order to create supply and demand and guarantee 

competitiveness. However, these incentives are not always constant or coordinated. 

Thus, the continuous development of the sugar-energy market requires a permanent 

governmental policy of incentives to foster competitiveness with other types of 

energy. In this scenario, a democratic and transparent regulation is required so that 

the activity meets the socio-environmental and economic requirements, with 

sustainability. 
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However, this issue is still reticent in international trade forums and has been 

subject of national incentive policies in other countries, such as the USA, sometimes 

adversely affecting foreign competition. In general, the environment and the energy 

market have been left out of international trade negotiations, and when they are on 

the agenda, the dispute settlement panels and technical committees about private 

standards has been the way to address this. 

The sugarcane agroindustry can be cited as one of the best examples of 

articulation in the global scenario, thanks to the economic and technical conjuncture 

that provided a leading role for UNICA, based in Brazil, in the defense of industrial 

interests of ethanol, along with international market players such as banks, investors, 

international organizations, governments and industry. 

Even so, improvements are still needed in the institutions and in the rules, so 

that concrete economic, social and environmental development can be achieved. No 

matter how good the international players (companies, private entities, specialists) 

are, without clear, transparent and respected rules, governance and international 

business are hampered or even unfeasible. For that classic dichotomies such as 

"private and public", "compulsory and voluntary" need to be broken, especially in 

international forums such as the WTO, which has a very important role to play, 

especially in the regulation of international market regarding environmental issues to 

change the economic paradigm. 

Brazil has great potential to lead the transition to the Green Economy. But it 

still seems reluctant to actually take up this challenge and use its planning, promotion 

and enforcement powers to contribute to efforts to combat global warming, whether 

by encouraging clean technologies or by marketing carbon credits in its territory. The 

ethanol can be one option to excerpt this leadership  

Some numbers of international trade and some relevant historical records of 

public politics and international negotiations are relevant to mention in order to better 

characterize the ethanol market and its circumstances. 
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According to data from the Department of International Agribusiness 

Relations of the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply, in May 2016, exports 

of Brazilian agribusiness products mounted US $ 8.59 billion, which meant a 

decrease of 0.6% compared to US $ 8.64 billion exported in May 2015 (MAPA, 2017, 

p. 2). This represented 48.9% of total Brazilian foreign sales in the month. Imports of 

agribusiness totaled US $ 999.30 million in May, down 2.6% from the same period 

last year. As a result, the trade balance of agribusiness in May 2016 was US $ 7.59 

billion (- 0.3%) (MAPA, 2017, p. 2). 

The five main agribusiness sectors in the period were: soybean products, 

with 51.1% of exports; meat, with 14.9%; forest products, with 9.1%; sugarcane 

products with 8.5%; and ]coffee, with a 4.2% share (MAPA, 2017, p. 3). Together, the 

external sales of the five sectors mentioned had 87.8% of the total exported by 

Brazilian agribusiness in May 2016. 

Foreign sales of the sugar and ethanol complex amounted to US $ 726.59 

million (MAPA, 2017, p. 2), which represented an increase of 9.3% when compared 

to the value exported in May 2015 (US $ 664,50 million). Sugar sales were the 

highlight of the sector, with a total of US $ 670.94 million (+ 8.7%) and 2.01 million 

tons traded (+ 9.7%). Ethanol accounted for US $ 55.10 million in export revenues (+ 

18.2%), a 31.0% increase in marketed quantities (95,40 thousand tons), despite the 

drop in the average price of the product, which reached the price of US $ 578 per ton 

(-9.8%) (MAPA, 2017, p. 3). 

The fourth largest exporter of agribusiness is the sugar and ethanol complex. 

Brazil is the world's largest producer of sugar cane, with a 2015/2016 crop of 665.6 

million tons (+ 4.9%). Sugarcane production is 33.5 million tons, which means a 5.8% 

less than that produced in the 2014/2015 harvest. Despite the drop in sugar 

production, the export volume of the product hit a record in the first five months of the 

year, 9.8 million tons, surpassing the previous record of 2013. With this record 

amount, the exported sugar value was US $ 3.02 billion, 3.8% higher than in the 

same period of the previous year. Ethanol exports reached US $ 407.06 million, an 

increase of 63.3% (MAPA, 2017, p. 3). 
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Figure  - Brazilian ethanol exports 

 

Source: UNICA 

 

Energy from sugar cane is a type of agro energy, that uses products derived 

from biomass produced in agricultural activities to generate electricity, heat, 

transportation and depends on three main factors: availability of land, water, 

nutrients; plant suitable for climatic conditions; and lots of sun. 

As the solar incidence is greatest in countries between the tropics of Cancer 

and Capricorn, where the least developed of the planet, Asia, sub-Saharan Africa, 

Latin America is located, encouraging agro-energy has the potential to foster socio-

environmentally responsible development, shifting the axis of the balance of power of 

global geopolitics while at the same time helping to eliminate world hunger and 

reducing global warming. 
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Brazil already has a leading position in the sector, the sugar-energy GDP in 

2015 was US $ 43 billion (equivalent to about 2% of the Brazilian GDP), calculated 

by UNICA, this corresponds to almost all of the wealth generated in a year by a 

country like Uruguay. In addition, the agricultural inputs industry earned around $ 10 

billion from the sugar-energy sector. In addition to these values, there are also 

indirect benefits. Regarding the carbon market of the 68 Brazilian projects registered 

by the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), 24 are 

from the sugar-energy sector, which generated an estimated reduction of 473.9 

thousand tons of CO2 and generated US $ 3.5 million (Sousa & Macedo, 2010, p. 

31) 

In terms of the electric matrix, bioelectricity can be a source of energy 

complementary to water generation, given, for example, the harvesting of sugarcane 

that coincides with the dry season. The Brazilian water option with large reservoirs 

tends to deplete, since there are not many places with the physical and geographic 

conditions necessary for the construction of these magnitude projects, and due to the 

alteration of the rainfall regimes, the volume of water in these large reservoirs has 

been insufficient to meet demand. 

Thus, there is a growing need to supplement this generation with sustainable 

energy sources capable of generating electricity efficiently during the dry season. 

Currently the supplementation has been made with the thermoelectricity that besides 

dirtying our energy matrix stimulates the consumption of oil. However, if only the 

criterion of lower production price is applied, without pricing negative externalities, 

thermoelectric tends to always be the winner in any public competition. 

5.1. Proálcool 

 

Energy efficiency has already improved a lot. Ethanol was half as efficient 

compared to gasoline when the National Ethanol Program – Proálcool - began in 

1975, under the government of Ernesto Geisel, two years after the first oil crisis. 

Today, this difference is around 25%, and new technologies such as biobutanol 
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promise to decrease that difference further, possibly reaching 5%, according to 

Embrapa  

In order to reduce oil imports - at that time, 90% of the gasoline consumed 

was imported - and offer an alternative market for sugar, the Proálcool was created 

through the Decree 76593/75, which initially contained the establishment of low-

interest loans (about 20%), guaranteed the construction of new units of production, 

fixed the price of gasoline at a level. This last measure conferred a competitive 

advantage on ethanol and on Petrobras' investments in the distribution of ethanol 

throughout the country, in addition to officially advertising the use of ethanol. The 

result was an increase of over 500% in ethanol production between 1975 and 1979 

(Bastos, 2007, p. 11).  

The second phase of the Program, following the second oil shock in 1979, 

aimed at the production of vehicles powered by hydrated ethanol. To stimulate the 

shift of consumer attitudes toward ethanol, several incentives were offered, such as 

fixing the price of ethanol below gasoline (65% in 1980 and 59% in 1982), reducing 

taxes on the sale of ethanol-powered cars and increasing taxes on gasoline-powered 

cars, in addition to reducing IPVA (the tax on the property of the car) of ethanol-

powered cars. 

The rise of Proálcool came about in the 1980s, when pricing policy made 

ethanol much cheaper than gasoline, more than tripling ethanol production between 

1979 and 1985. (Bastos, 2007, p. 11). 

 

In 1984, ethanol cars responded by 94.5% of the production of the 

automakers. Since 1976, the ethanol industry has replaced more than 1.44 

billion barrels of oil and the foreign exchange economy with the substitution 

of oil was about US $ 120 billion between 1979 and 2004(Bastos, 2007, p. 

13). 

Control command: The high price of a barrel of oil at the time stimulated the 

Brazilian government to create rules for anhydrous ethanol to be added to gasoline 
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as a way to reduce the import of barrels amid the Middle East crises. This rule of 

command and control persists to this day and has several positive externalities, most 

notably less pollution and new jobs in Brazil. 

The incentive measures provided for cheap financing from the National 

Economic Development Bank (BNDES) for the installation of new ethanol plants and 

the modernization of the infrastructure already in operation. In 1979, with the second 

oil shock, the price of gasoline increased even more and ethanol was established as 

an alternative fuel. A quarter of the cars sold in the country in 1981 were powered by 

ethanol, and more than 292 distilleries were assembled. 

However, with the subsequent drop in the price of oil on the international 

market in 1985, ethanol producers were encouraged to invest less in ethanol and 

more in sugar and the Sarney government had no effective tools to control prices, 

which resulted in scarcity of ethanol. Ethanol-fueled car owners were forced to face 

kilometer lines at the gas stations, that has led to consumer insecurity and a decline 

in the competitiveness of ethanol-fueled automobiles. This insecurity persisted until 

the invention of the flex car, even with millions of direct and indirect national treasury 

subsidies with the subsequent creation of the Contribution of Intervention in the 

Economic Domain (CIDE) levied on the importation and the commercialization of oil 

and gas derivatives. 

 

5.2. Taxation 

 

The Brazilian type of taxation called CIDE were used to keep the price of 

ethanol attractive, artificially raising the price of gasoline. Taxation was established in 

2001 to finance transport infrastructure programs and was in practice a carbon tax, 

because it discouraged the use of fossil fuels by changing relative prices. More 

recently, on the contrary, the contribution has been used to mitigate the impact of fuel 

readjustments on the inflation indices in the economy. Before being zeroed in June 
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2012 had been reduced from $ 0.50 per liter of gasoline to $ 0.091. And today it's at 

$ 0.10. 

In a way contra balance that, from May 2013 until January 2017, a package 

of short-term measures to encourage investment in the sugar-energy sector came 

into effect aiming o foster the sector without generating inflation. Also an increase of 

20% to 25% of the amount of anhydrous ethanol added to the gasoline and a credit 

of PIS and COFINS for the production of ethanol, in the amount of R$ 0.12 per liter 

was measures of contra balance the fiscal policy. 

Ethanol sales in the Southest an Center of Brazil in December 2016 declined 

11% on the year. Given that the PIS/Cofins exemption for hydrous ethanol ended in 

2016, pump prices went up sharply in January. This will help to shift even more the 

consumption to gasohol blends. The exemption corresponded to BRL21.43 per m3 

for PIS and BRL98.57 per m3 for Cofins (AGRA, 2017, p. 187). 

5.3. Carbon pricing 
 

Carbon pricing initiatives are one of the alternatives for pursuing economic 

development in accordance with Agenda 2030 and the Paris Agreement. They alone 

do not have the power to transform reality; they need to be accompanied by public 

policies, investments, temporary incentives, coordinated and coherent regulation, 

technical norms and private standards of efficiency and quality. Above all, there has 

to be a promotion of inventions and the adoption of new technologies whose 

character is strategic for the effective transformation of the current energy matrix. 

In practice there is already a price for carbon whether it is a cap and trade 

mechanism, a cabon tax, eco-efficiency standards that hinder production lines that 

use fossil fuels, or autonomous voluntary initiatives of large companies which operate 

in the global market. This price needs to be officialized, disseminated and adopted by 

the largest number of agents so that there is an effective paradigm shift to pricing the 

negative externalities that emissions generate to the environment. 
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Since 2007 Brazil has a bill to implement carbon taxation, PLP 73/2007 

(Thame & Hauly, 2007)proposes an ecological tax reform, in order to regulate article 

146-A of the Brazilian Bill of Rights, in order to establish the principles of essentiality 

and the tax differential based on environmental sustainability and burden of 

greenhouse gas (GHG) emissions. In this way, it intends to create taxation on carbon 

in the form of a contribution to intervene in the economic domain, which has an extra 

fiscal character and thus has no collection purpose but rather seeks to promote 

environmental sustainability and mitigation of global warming. 

In the world, initiatives like the Brazilian one have appeared more and more 

frequently, often at an infra-state level, such as California, for example. Currently, 

about 40 nations, and more than 20 cities, states or regions are carbon pricing. This 

corresponds to almost a quarter of GHG emissions according to the World Bank 

(World Bank, 2016, p. 40). 
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Figure  - Where there is carbon pricing 

 

Source: Word Bank 

Companies have also adopted carbon pricing as a tool to analyze the 

business and evaluate investment strategies. This is part of a risk management 

policy or serves to price savings with costs, efficiency gains and low carbon 

investment opportunities. 
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The impact of these initiatives is vast in a context of globalized commerce, 

since pricing in a country, region, state, municipality can generate broad international 

impacts. The demarcation between national law and International Law is increasingly 

obscure. Laws and juridical relationships hardly have purely national efficacy; in the 

same way, the pure application of public or private international law in a tight manner 

is also an exception. The rule is, on the contrary, the interdependence of the national 

sphere with the international and the public with the private, further complicating the 

analysis of public policy and foreign trade. 

Faced with the reality of global value chains, legal relations, especially those 

related to International Economic Law, increasingly involve problems arising from the 

interaction between public and private persons of different nationalities. It is from this 

national, international, public and private intersection that methodologies of analysis 

may be better systematized to deal with this transnational aspect. 

Basically there are two ways to price carbon, one by creating a carbon credit 

trading grant, issuing certificates that a particular company or enterprise has ceased 

to issue GHG and therefore can market to those who have exceeded the limits 

allowed for their activity. The second form is by taxation. The initiatives proposed and 

applied in Brazil are through contribution of intervention in the economic domain as 

has been CIDE gasoline and is provided in PLP 73/2007 in CIDE ethanol. 

The moment of economic crisis and fiscal adjustment may be opportune to 

implement the pricing of greenhouse gas emissions. Although the ultimate purpose of 

a tax of this nature is not to increase revenue but to change relative prices, 

stimulating the competitiveness of more efficient products and services, the current 

crisis may favor the political process for approval. In addition, this theme can 

reconcile environmentalists and developmentalists, which is one of the main 

problems related to the issue of climate change. 

The determinants of productivity need to be changed. After all, the driving 

force behind economic growth is increased productivity, if that change is made, 

possibly put the economy on the low carbon trails in a much more effective way than 

any internationally agreed goal. In this sense, carbon pricing is very incisive. It is able 
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to signal different consumption options, promote clean energy sources and low 

carbon technologies. 

Disadvantages also exists, the main one is the potential shrinkage of the 

economy and the loss of competitiveness. With regard to carbon taxation, the 

recessive effect stems from the inhibition of economic activity by the transmission of 

tax expenditure to final prices. The Instituto Escolhas, an economy think tank in 

Brazil, calculates that applying a rate of $ 50 per tonne of carbon dioxide, for 

example, would decrease by 0.9% the GDP and -0.1% in the employment rate 

(Escolhas, 2015, p. 11). 

One of the concerns in adopting a carbon pricing policy is the relative loss of 

competitiveness of domestic companies, which would encourage a redirection of 

investment to more softly regulated localities. However, this carbon export has not 

been verified, says the World Bank, with the exception of some very emissions-

intensive sectors. As a rule, this risk has been mitigated by public policies and 

adjustments to be applied to exports. 

In the long term, international cooperation both in terms of more countries 

adopting carbon pricing and in terms of international financing and technical 

assistance to promote cleaner technologies tends to reduce concerns about 

international competitiveness and to equalize the asymmetry between prices Carbon 

credits. This will eliminate the need for protectionism and enable carbon pricing to be 

used to effectively benefit from low-carbon production, promoting technological and 

technical development, and taking away the least efficient and most emissions-

intensive companies from the market. 

Carbon pricing itself has the potential to favor modernization of the economy 

and the creation of sustainable jobs, fueling the economy, without neglecting the 

social and environmental aspects. In this sense, for governments, carbon pricing can 

be an instrument for mitigation of emissions and also a important source of income 

useful in the current economic environment of budgetary constraints.  
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It may also favor the transfer of resources from developed to developing 

economies. The World Bank estimates that international cooperation could reach US 

$ 100- $ 400 billion by 2030, surpassing US $ 2 trillion by 2050 (World Bank, 2017). 

This level far exceeds public spending and therefore needs to be channeled through 

private investment. The serious crisis of 2007-2008 in developed countries and the 

current crisis in developing countries gives hope to the role of the Green Fund for 

Climate that would provide 100 billion public resources from rich donor countries to 

finance decarbonisation actions in countries under development.  

The most pragmatic way out is to identify good decarbonising businesses. 

Make them profitable and efficient. In the stock exchanges products have emerged 

with sustainability indexes and green oriented backgrounds. For example the 

Portfolio Decarbonization Coalition initiative, stemming from a global partnership 

between UNEP and the financial sector, defined as: 

Portfolio decarbonization refers to systematic efforts by investors to align 

their investment portfolios with the goals of a low-carbon economy. It 

includes, but is not limited to, efforts to reduce the carbon footprint of 

investment portfolios, to increase investment in areas such as renewable 

energy, to withdraw capital from high energy consumption activities and 

to encourage companies and other entities to reduce their emissions 

and support the transition to a low-carbon economy (UNEP-PDC, 2016, 

p. 5).  

More than 200 institutions, including banks, insurers and fund managers, 

coordinate efforts with UNEP to induce a systemic change in the financing model 

adopted in the world, and with that to be able to privilege the offering of resources for 

sustainable initiatives. This because investors realized the climate change risk must 

be taken into account in their fiduciary duties, the investment math, practices and 

processes must contain international global warming objectives, otherwise their 

assets risks to loose liquidity and they eventualy become unable to honour their 

commitments in the long term.  

In Brazil, the Instituto Escolhas, recomends that the best way to price the 

carbon is by introducing a carbon tax accompanied by changes in the PIS / Cofins 

structure, which is one of the cumulative taxes that most damages the productivity 
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and competitiveness of the Brazilian economy. The conversion of PIS / Cofins into a 

value added tax would eliminate the cumulative incidence of PIS / Cofins in the 

production chain and would enable a single rate of sales to final consumers, ending 

the multiplicity of rates and existing special regimes that hinder the transparency of 

the Brazilian Tax regime(Escolhas, 2015, p. 15).  

In the case of imports of products from countries where there is no carbon 

taxation, a border adjustment mechanism, justified by Article XX of the GATT, could 

be implemented. This type of measure would be, for example, the imposition of an 

import tax or even require importers a certain amount of carbon certificates or 

permits, the so-called Border Carbon Adjustments, have not yet been adopted in any 

country, but can be legally feasible.  

Article XX: General Exceptions  

          Subject to the requirement that such measures are not applied in 

a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable 

discrimination between countries where the same conditions prevail, or a 

disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement 

shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any 

contracting party of measures:(…) 

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;(…) 

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such 

measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic 

production or consumption; (WTO, 1986)   

 

 

Article XX (b) provides for a two-step test to determine whether a measure is 

justified under its provision. The party invoking Article XX (b) shall establish: (1) that 

the policy relating been invoked is included in the spectrum of policies intended to 

protect human, animal or plant life or health; the first element of the test involves the 

scope public health policies as well as environmental policies. This condition is 

relatively easy to fill.  

For example, in Thailand - cigarettes, Thailand sought to justify its 

restrictions on cigarette imports by saying that it aimed to protect the 
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public from harmful ingredients of imported cigarettes, and to reduce the 

consumption of cigarettes in Thailand. The Panel recognized that 

smoking constituted a serious risk to human health and that measures to 

reduce cigarette consumption therefore fell within the scope of the 

policies considered under Article XX (b) (UNCTAD, 2003, p. 57) 

 

The second element is the requirement of "necessity" this is more difficult to 

establish. The Panel Thailand - Cigarettes has established that a measure is 

“necessary” according to Article XX(b) only when there are no alternative measures 

compatibles with the GATT or les incompatible, whose employment could reasonably 

be expected to be applied to achieve its objectives.  

In summary, the Panel considered that there were a number of 

measures consistent with the General Agreement that were reasonably 

available to Thailand to control the quality and quantity of cigarettes 

smoked and that, together, could achieve the health policy objectives 

that the Thai government seeks by restricting the import of cigarettes in 

a manner inconsistent with Article XI: 1. The Panel therefore considered 

that Thailand's practice of allowing the sale of domestic cigarettes while 

not allowing the importation of foreign cigarettes was an inconsistency 

with the General Agreement because it was not 'necessary' under Article 

XX (b)  (UNCTAD, 2003, p. 58) 

 

The ideal would be for the multilateral trade body itself to carry out the 

metaregulation activity and therefore contribute to the establishment of 

homogeneous and internationally accepted criteria for the calculation of the values to 

be used in an eventual border carbon adjustment measure. But the WTO has been 

reluctant to act on the environmental issue. The subject has been included in the 

agenda only via panels. Thus, in order not to run the risk of being activated in the 

WTO, but avoiding the risk of loss of competitiveness for the domestic industry, the 

pricing of carbon is better to be compensated by efficiency gains in the national tax 

system. In Brazil it could be reached by the change in the Pis/Cofins to bring it closer 

to that of a value-added tax structured on good international practices, according to 

studies by Instituto Escolhas (2015). 
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The trade of the century XXI is different from the trade of the century XX 

whose main theme was trade liberalization via tariff. Large international agreements 

such as Kyoto with mandatory targets proved difficult to achieve, therefore mega 

preferential agreements have replaced multilateral ones and now the concerns are 

much more complex and bargaining barriers becomes more difficult. The nowadays 

barriers don’t even appear as measures of international trade, some are within the 

national legal systems, behind the borders measures. A comprehensive fusion of 

legal, political, and economic issues are increasingly common, requiring more 

creative and coordinated public policy articulation. 

Carbon pricing is a measure that can be quite effective in shifting the 

paradigm of today's economy by promoting decarbonization. A new, comprehensive 

taxation would be discouraged by the significant volume and boundary of revenue 

binding. A tax on fuel on a barrel when leaving the refinery, Petrobras, for example, 

would be relatively easy to implement. There are few companies that work in the 

fossil fuel market and all of them are well known since the market is one of the most 

consolidated. 

The tax on carbon emissions would impact all fossil fuels, such as natural 

gas, in this way it would make thermoelectric plants cost much more than 

hydroelectric, wind farms or solar panels and thus it would change the relative price 

of products and services. Sustainable, more efficient and using cleaner technology in 

their production would be cheaper than intensive carbon competitors. 

However, this over-price in fuel would have a ripple effect throughout the 

economy, causing a generalized increase in prices, but if the measure is 

accompanied by rearrangements and corrections of existing distortions in the current 

tax structure, there may be a significant gain in efficiency for the industry could 

increase the state's revenue and hold back inflation. 

The Instituto Escolhas studies on the correction of PIS / COFINS distortions 

that generate a loss of competitiveness, mainly due to cumulativeness, corroborate 

the thesis that restructuring the tax system to neutralize these distortions, generates 
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jobs and increases collection. Moreover, in the long term there is the dynamic effect 

of reorganizing the economy. 

Therefore, at a time of increased tax collection and adjustment, a 

restructuring of the tax system to ensure greater efficiency and competitiveness of 

Brazilian production could be one of the solutions. There is no magic formula. But it is 

in opportunity of confluence of interests that can change the economic paradigms 

significantly.  

 

Figure   - Future investiments in sugarcane energy with (blue) and without (red) RenovaBio 

 

Source: NovaCana 
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Figure 2 - Sugarcane ethanol (blue) and the fossil fuel (red) in Brazilian market 

 

Source: NovaCana 
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Figure 3 - New jobs in sugarcane ethanol business with (blue) and without (red) RenovaBio 

 

Source: NovaCana 
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6. Some sugarcane externalities that demand governance  

 

Under the social aspect, the research analyses the contemporary tendency 

to precarious labor and the impacts of the mechanization to the ethanol industry.  

The social concept of sustainability is people-oriented, and relates to the 

maintenance of the stability of social and cultural systems, including the reduction of 

destructive conflicts. Equity is an important consideration from this perspective. 

Preservation of cultural diversity and cultural capital across the globe, and the better 

use of knowledge concerning sustainable practices embedded in less dominant 

cultures, are seen as desirable. There is a perceived need for modern society to 

encourage and incorporate pluralism and grass-roofs participation into a more 

effective decision-making framework for socially sustainable development. 

The industry systematically responds to calls to end biofuel mandates or 

address indirect land use change –  ILUC by painting doom scenarios 

including hundreds of thousands of jobs being lost – the European 

Biodiesel Board has credited the industry it represents for as many as 

50,000 direct jobs and 400,000 indirect jobs in Europe109 – and the 

creation of tens of thousands more jobs being forsaken.110 The 

European Commission’s Joint Research Centre estimates that in 2013 

the manufacturing of biofuels in the EU could be credited for little more 

than 12,000 direct jobs.111 Negative economic, social and 

environmental impacts of biofuels are systematically downplayed or 

dismissed.112 Pointing to the downward trend in global food prices in 

2014–2015 and the theoretical possibility of ‘flexible mandates’, biofuel 

industry representatives argue that food security concerns have been 

alleviated.113 Food prices are determined by many factors and recent 

developments do not let biofuels off the hook. Prices are on the rise 

again since the beginning of 2016 and are a serious issue in some 

developing countries, mainly because of local factors.114 If prices on 

global markets continue to increase, biofuel mandates could once again 

become shock multipliers. (Oxfam, Herman, & Mayrhofer, 2016, p. 15) 
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Under the environmental aspect the analysis focus on the use of hydric 

resources, the potential threat to the food security and to the native forests. The 

environmental view of sustainable development focuses on the stability of biological 

and physical systems, and 'natural' systems and habitats may be interpreted broadly 

to include man-made environments such as cities. The emphasis should be on 

preserving the resilience and dynamic ability of such systems to adapt to change, 

rather than conservation of some 'ideal' static state. Natural resource degradation, 

pollution and loss of biodiversity reduce system resilience and therefore must be 

curtailed in a hectic pace. 

In the recent past, the sugar and ethanol agro-industry was very intensive in 

the use of water resources and other environmental goods. Its great consumption of 

water came from the high level of capitation necessary to the industrial process. The 

use for irrigation has never been expressive, since the Brazilian sugarcane 

production, mainly in the sugarcane region of the Center-South, uses this agricultural 

technique only in emergencies or in very specific regions.  

In addition to the intensive use of water resources in the production chain, 

the processing of sugarcane have steps that generate waste that can have harmful 

consequences for the environment, mainly associated with soil and water. However, 

with proper management, these risks can be mitigated and, to that end, the decision-

making process needs to focus on environmental management. 

In addition with legal command and control and pricing instruments, the 

sugar and ethanol sector has intensive participation of the private sector and of the 

sector in the governance process. The access of the sugar and ethanol sector in the 

international market in a growing number of countries has been conditioned, for 

example, to the fulfillment of private standards and certifications that also measure 

the adequate use of water resources in production processes and in aggregate 

services. This assessment accompanies the recent recognition of water as a human 

right. 

The General Assembly of the United Nations stated in Resolution 

A/RES/64/292 (U. N. UN, 2010) that water is an essential Human Right. In April 
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2011, the Human Rights Council, through Resolution A/HRC/RES/16/2 (HRC, 

Human Rights Council, 2011) entitled "The Human Right to Water and Sanitation", 

defined access to safe drinking water and sanitation as a human right derived from 

the right to life and intrinsically linked to the right to health and the right to human 

dignity. In addition, in September 2013, in Resolution A/HRC/RES/24/18 (HRC, 

Human Rights Council, 2013), the Human Rights Council stressed that member 

states have an obligation to provide progressively adequate water and sanitation 

services and that this process must also take into account the “capacity of the 

generations to exert their right to water" (Riva, 2015, p. 63) 

From this perspective, the institutions that make up the United Nations 

Human Rights System can be used to monitor the progress made by the member 

states in order to realize in their territories the right to water and sanitation. Gabriela 

Saab Riva identifies that, although legal developments regarding Human Rights 

appear disconnected from Environmental Law, "these two branches intertwine in 

several points, maintaining an even closer relationship" (Riva, 2015, p. 28). 

The Brazilian bill of rights, Constituição - CF divides the water domain 

between the federal government and the states and gives the Union exclusive power 

to establish general principles and directives on water. The CF also guarantees to 

the states autonomy and self-organization capacity. Thus, the federal government 

prerogative to establish general principles and guidelines cannot conflict with the 

states power and duty to manage their assets by setting standards for this purpose. 

In addition, Brazil has considerable territorial area. Therefore, the 

management of water resources should be based on the characteristics of each 

region, such as geographic, climatic, economic and social diversity. Due to the 

importance of water for all segments, including public health, agriculture and industry, 

conflict of interest is a factor to be considered in its management. Therefore, it is 

essential to articulate a shared management, with the participation of federative 

entities and civil society, civil entities and water users. 

Decisions should be made in accordance with what is established in laws, 

regulations, standards and water resources plans. However, legislation on water 
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management cannot be elaborated without the active participation of technicians, 

who must provide subsidies for the legal provisions. The public policies of water 

resources, when adopting the articulation of the different sectors and the 

decentralization for the water management, show that interdisciplinarity is, therefore, 

a fundamental factor. It is not a sum of knowledge, but an information generator. It is 

therefore a process of producing knowledge. 

The decentralization of the management of water resources in Brazil is 

carried out by means of: i. River basin committees - CBH, with the participation of 

federative entities, users and civil society; Ii. State Councils for Water Resources; Iii. 

National Council of Water Resources; Iv. Hydrographic Basin Plans, which are 

directed to the respective regions and are approved by the CBH members; V. State 

Water Resources Plans, which are an instrument of state policy, are based on river 

basin plans and should provide guidelines for mitigating water scarcity, restoring and 

preserving the quality of water resources, and promoting and encouraging rational 

use of the waters, pointing to a set of goals prioritized by the respective federative 

entity. It should also propose investment program, considering several scenarios and 

a set of actions, with proposal of indicators to follow up these actions; saw.  

The National Plan for Water Resources, which is one of National Water 

Resources Policy's Instruments and has as its general objective "to establish a 

national pact for the definition of guidelines and public policies aimed at improving 

water supply in quantity and quality, managing the demands and considering to be a 

structuring element for the implementation of sectorial policies, from the perspective 

of sustainable development and social inclusion. " The specific objectives are to 

ensure: "1) the improvement of water availability, both surface and underground, in 

quality and quantity; 2) the reduction of real and potential conflicts of water use, as 

well as of critical hydrological events and 3) the perception of water conservation as 

a relevant socio environmental asset " (MMA, 1997) 

Law No. 9,433, of January 8, 1997 (Brasil, 1997), that established the 

national water resources policy Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, also 

created the national system for water resources management and regulated item XIX 

of art. 21 of the Brazilian Constitution: "institute a national system of water resources 
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management and define criteria for the granting of rights of use." With this, it enabled 

a system of water resources management for planning and administrative control by 

various organs and entities of the public administration responsible for the police 

power regarding the use of water. 

In addition to police power, the PNRH provides for ways of using the right to 

intervene in the economic domain, establishing physical quantity and quality goals to 

be achieved, encouraging the allocation of resources by social agents to adhere to 

the environmentally desirable practices and, consequently, reaching benefits, 

including economic ones. Among the categories that actively participate in the 

management of water resources, there is the sugar cane industry. And it is verified, 

according to data described below, that this participation has generated management 

efficiency. 

Water captation in the sugarcane industry has declined rapidly due, above 

all, to the collection system for the use of water resources. According to Elia Neto, 

the captation, which was 20 to 15 m3 / t cane about three decades ago and wasted 

on open circuits of water use, is now minimized through the rationalization of use, 

reuse and closure of circuits (Elia Neto, 2014, p. 186). In a survey of the plants 

located in the State of São Paulo, in order to verify the impact of the collection policy 

for water use in the rationalization of this resource in the sector, the average water 

withdrawal rate decreased. 
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Figure 4 – Water captation tendency in sugarcane industry  

 

Fonte: SMA-SP 

 

In order to increase efficiency by reducing the pressure on water resources 

and the associated costs associated with water treatment, effluent treatment and 

charges for water use, the sector has set a goal of capturing one cubic meter of 

water for each ton of processed cane (1m3 / t). And of zeroing the launching of 

effluents, using the vinasse to fertirrigation. Consequently, today the sector has a 

water reuse index in its industrial process of 95% (Elia Neto, 2014, p. 187). 

Therefore in the last four decades, the average rate of water captation has 

been reduced from 15 to 20 m3 / t of sugarcane to 1 to 2 m3 / t of sugarcane, a fall of 

almost 95% in the catchment. Although sugar cane production grew by about 150 

percent between 1990 and 2012, the industry's absolute water demand was reduced 

by about 40 percent over the same period, demonstrating greater efficiency in water 

management. 

This was achieved with investments in water reuse for treatment and 

recirculation, optimization of the industrial water balance and adoption of new 

technologies such as dry cleaning of sugarcane. In the state of São Paulo, for 
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example, the sector reduced the demand for industrial water from around 13% to 7% 

in the last decade (Elia Neto, 2016, p. 2). 

Contrary to what is unfounded alleged abroad, sugarcane production in 

Brazil is practically not irrigated. It is a myth that the sugarcane crop competes with 

others for the use of water. This is an indicator of greater sustainability of Brazilian 

sugarcane production compared to sugarcane production in other countries or 

compared to other competing crops to the production of ethanol, such as highly 

irrigated American corn. In addition, the burning of sugarcane bagasse and straw can 

supplement the hydro energy production in periods of drought in Brazil, thus reducing 

the demand of the water resource for the production of energy during periods of 

drought. 

The water resources management logic also fostered the protection of water 

springs and the recovery of riparian forests. In São Paulo, 94% of sugarcane 

production comes from sugar mills participating in the Agro-Environmental Protocol, 

a voluntary agreement of the sector, with support from UNICA, the Environment 

Secretariat and the Agriculture Secretariat (Secretaria de Meio Ambiente e da 

Secretaria da Agricultura). With this instrument it was anticipated the elimination of 

the fire for cane harvest and ended with the washing of sugarcane. (Elia Neto, 2014, 

p. 188) 

The program called Green Ethanol, implemented in July 2007, showed in 

2015 that the sugarcane mills and suppliers managed to recover around 270 

thousand hectares of riparian areas, with the protection of 8,100 water springs. 

Another achievement of the protocol was the gradual decrease of industrial water 

consumption, reaching average values in 2015 of 1.12 m3 / t of processed cane (Elia 

Neto, 2016, p. 14). The first step in the proper management of water resources is the 

need to know the process of the sugar and ethanol industry (mass and steam 

balance), with the surveys of the water and effluent circuits, to allow adequate 

planning of the use of water resources and adaptability (Elia Neto, 2009, p. 25). 

But to determine what makes the production and commercialization of 

ethanol greener is already a dilemma. While NGO denounce the risks of 
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environmental degradation, specialists refute there conclusions, therefore politicians 

and businessman find themselves in a very dogmatic field forced to make their 

decisions motivated by the best data serving their interests.  

Taking this into consideration the next two topic will be about use of land and 

competition with food. 

The notion often held by NGO's on international events is that sugarcane is 

displacing cattle and soybean production into the Amazon. This can be proved 

inaccurate, once the Brazilian land use problem is illegal timber trade and false land 

titles.  

The use of biofuels as a substitute for gasoline has been recently 

criticized mainly for: sparking a competition between the use of land for 

fuel ‘versus” land for food which is causing famine in the world and 

leading to deforestation in Amazonia. The importance of these concerns 

was greatly exaggerated and is, generally speaking unwarranted 

(Zuurbier & Vooren, 2008, p. 12)(  

 

Peter Zuurbier, for example concludes that ethanol production in Brazil is not 

causing deforestation in the Amazon region, and that the “real problem lies in illegal 

deforestation and lack of property rights, as around 50 percent of the Amazon region 

has disputed titles and this is an invitation for timber companies” (Zuurbier & Vooren, 

2008, p. 64)  

Usually the forest is first striped down by the illegal timber industry than it is 

used shortly by the cattle owners for extensively breed their stock and after less than 

5 years the thin soil in that ecosystem is absolutely useless without the nutrients 

cycling the standing forest provides. Soybean farmers can replace the livestock in 

these areas, recognizing the opportunity to fertilize the area for soybean production.” 

The expansion of biofuels production particularly from maize over areas 

covered by soybeans in the US contributed to price increases but was 

not the dominant factor. The production of ethanol from sugarcane in 

Brazil has not influenced the prize of sugar. Despite that, the point has 
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been made that other countries had to expand soybean production to 

compensate for reductions in the US production possibly in the 

Amazonia, increasing thus deforestation. Such speculative ‘domino 

effect’ is not borne out by the facts: the area used for soybeans in Brazil 

has not increased since 2004. The reality is that deforestation in the 

Amazonia has been going on for a long time at a rate of approximately 1 

million hectares per year and recent increases are not due to soybean 

expansion but to cattle.(Zuurbier & Vooren, 2008, p. 12) 

 

On the other hand, NGOs like OXFAM conclude the opposite that almost 

every biofuel competes with food production and land and water.  

Bioenergy should only be incentivized when it does not compete with 

food production for crops, land, water or other agricultural inputs, and 

when it delivers significant emission savings while respecting a 

comprehensive and binding set of environmental and social 

sustainability criteria. Ultimately, only a limited amount of biofuels – 

made from waste and residues without competing uses – is likely to 

contribute to greening transport. The amount of solid biomass available 

for energy generation that can be sustainably supplied is equally limited. 

Ending the costly subsidies and mandates that have spurred the rapid 

growth of an unsustainable bioenergy sector will create opportunities for 

other, more sustainable bio-based activities that the EU is trying to foster 

through its flagship Circular Economy and Bioeconomy Strategies. 

(Oxfam et al., 2016, p. 30)  

 

Most of the first generation biofuels are produced from food-crops (wheat, 

maize and sugar beet). But that’s not the case of sugarcane that cannot be 

considered food. But indirectly the use of land to raise sugarcane impedes the use of 

the same agricultural space to the production of other products, potentially food. This 

subject is not receiving the relevance it used to have nowadays because other 

systemic characteristics are more preeminent in shaping the market. Basically the 

new energy requirements and quality level, cumulated with low prices of shale 

gas/oil, and the rising prices of vegetable crude oil that now are more impairing 

burdens on renewables economy.  
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The blended transport fuels goals besides being effective in a increasing 

number of countries cannot reach the targets. The shortage of alcohol remains a key 

challenge for this program’s success. But the conflict between energy and food 

security is the second biggest challenge for biofuels (Agarwal, Agarwal, Gupta, & 

Gurjar, 2017, p. 6).  

Therefore producing biofuels from agricultural waste (e.g. rice straw) using 

thermo-chemical process may be a sustainable option through recycling of waste. 

Second generation bioethanol can be produced by breakdown of cellulosic biomass 

in several steps including hydrolysis and finally fermentation to produce bioethanol. 

Presently researchers are focusing on third generation biofuels, which can be 

produced using bio-reactors for ethanol and transesterification for biodiesel. 

Research into production of liquid transportation fuels from micro-algae is also 

gaining importance throughout the world. These micro-organisms use solar energy to 

combine carbon dioxide with water and create biomass more efficiently and rapidly 

than terrestrial plants. Biofuels from microalgae are also attracting researchers due to 

their ‘carbon neutral’ nature because the carbon generated in the fuel combustion is 

almost neutralized by the CO2 consumption during microalgae growth.  

 

 

Bioenergy should only be incentivized if it does not compete with food 

production, while respecting a comprehensive and binding set of 

environmental and social sustainability criteria. When promoting 

‘advanced’ biofuels, the EU should not repeat the mistakes of the past. 

Ultimately, only a limited amount of biofuels – made from waste and 

residues without competing uses – is likely to contribute to greening 

transport. (Oxfam et al., 2016, p. 5) 

 

Data regarding the disaggregation by feedstock for production of 

bioethanol and biodiesel consumed in the EU differs depending on 

information source. All available sources however confirm that EU 

ethanol is mainly produced from wheat, maize and sugar beet, and that 

in 2014, more than 50% of biodiesel consumed in the EU was produced 

from rapeseed while the use of waste oils and fats but also of palm oil 

has significantly increased since 2010 (…) Non –EU bioethanol 
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feedstock is imported from Ukraine (maize, wheat), Canada (wheat), 

Russia and Moldova (barley, ray), and Serbia (sugar beet). The largest 

exporters of biodiesel feedstock to the EU were Indonesia and Malaysia 

(palm oil), Brazil and the US (soybean). (EU, 2017: 12) 

 

 

 

Some biofuel are produced from food or energy crops. For example, the food 

sector has historically been the main consumer of palm oil, with some also going to 

other uses such as animal feed, personal care and chemicals, but nowadays almost 

20% of palm oil consumption are for bioenergy.  

 

In 2014 the energy sector was responsible for 60% of EU palm oil 

imports, with 45% of imported palm oil going into European fuel tanks 

and 15% towards power and heat generation. (…) In addition to crude 

palm oil for biodiesel production, the EU also imports palm-based 

biodiesel. In 2012, the EU imported million tonnes of palm biodiesel from 

Indonesia. (…) the European Commission imposed anti-dumping duties 

on EU imports of Indonesian (palm-based) and Argentinian (soy-based) 

biodiesel imports in May 2013. As a result, imports from these two 

countries dropped considerably in 2013 and almost ceased in 2014, but 

are likely to resume if the EU loses pending complaints filed with the 

World Trade Organization against these duties. (Herman & Mayrhofer, 

2016, p. 11) 
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7. International governance impacting sugarcane ethanol 

 

The sustainability of sugar cane ethanol is demanded and monitored by 

international agents this justify an intensive private diplomacy held by the sector. This 

is to cope with the ‘europeanization’ of the standards making them more demanded, 

the rule export from what is been set as the minimal standards to access markets 

and the relative weakening of the strength of multilateralism institutions in face of the 

growing power rendered to the trendy mega preference trade agreements. All this 

aspects will be further study in this chapter.  

Also important to mention the recent public diplomacy initiative Biofuture 

Platform proposed by the Brazil government to several leading countries in all five 

continents in order to bring together a relatively limited but strong group of like-

minded countries which are either already leaders in the new advanced bio economy 

or interested in its development.  

7.1. National or regional rule export  

 

Energy has been central to geopolitics at least since the Industrial 

Revolution, so energy security is one of the major political interests of every country. 

It is used basically for three purposes: electricity, heating/cooling and transportation. 

Renewable sources and technological efficiencies bring the hope of less political 

sensitiveness to the topic. On the other hand, climate change brought the new 

challenge of environmental sustainability of the sources and processes.  

Despite their global potential impacts, energy policies usually revolve around 

questions of licenses, extraction, production, trade, and consumer demand from 

parochial, national or regional points of view. But because the intrinsic 

interdependence of the subject, even the most restrict and localized rule can 

potentially impact the energy market broadly, and in many cases globally.  
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7.1.1. European Union  

 

The EU, for example, has strongly influenced the demand for private 

standards and certifications in the area of biofuels, mainly after 2009, when it 

integrated private governance into its biofuels policy. The Renewable Energy 

Directive - RED (2009/28/EC) sets a mandatory target of 10% renewable energy for 

the transport sector 94 . And because the potential negative social environmental 

impacts of biofuel production, this goal is only achieved if used biofuels attested as 

social environmental responsible. To attest it, the commission approves the use of 

any certification schemes and there are no mandatory criteria, but the commission 

analyses the compliance method before the schemes become accepted to operate 

on the European market. 

The incentives given to biofuels by Europe go beyond the RED and its target 

of 10% to the transport sector and the need of certification. Also very impactful is the 

Fuel Quality Directive – FQD that incentives the blend of biofuel into the fossil fuel 

reducing the greenhouse gas emission. But all these public interventions are far from 

being spotless. The Oxfam for example highlights that the kind of incentive given 

sometimes buttress market distortions. This miscalculation of the overall effect ends 

up underestimating the drawbacks or even worse underpinning the wrong type of 

conduct, and preventing the market from actually reducing sources of greenhouse 

emissions.   

Main drivers of harmful bioenergy consumption in EU 2020 Climate and 

Energy legislation 

 

Renewable Energy Directive (RED): Binding 20% overall renewable 

energy target and 10% target for transport; incorrect accounting of 

biofuel emissions (indirect land use change – ILUC – not accounted); 

limited sustainability criteria. Impact: reliance on unsustainable biomass 
                                            
94   For a detailed history of the previous EU regulations and the many private standards and 
certification schemes that since 2003 started to be put in place see the thesis of Stefan Renckens 
(Renckens, 2014, pp. 130 – 146) 
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to meet the 20% target; biofuel mandates in EU Member States to meet 

the 10% target. Following amendments to RED in 2015, a 7% limit will 

apply to biofuels made from food crops and dedicated energy crops. 

Member States may still subsidize these biofuels beyond this limit but 

not count them towards the 10% target.17 

Fuel Quality Directive (FQD): 6% binding target for the reduction of the 

greenhouse gas and intensity of fuels by 2020; incorrect accounting of 

biofuel emissions (ILUC not accounted); limited sustainability criteria. 

Impact: fuel providers blend biofuels to meet the target instead of 

reducing sources of emission in extraction and refining, such as flaring. 

Emission Trading System (ETS): emissions from burning biomass for 

electricity and heat generation are not counted; no sustainability criteria 

for solid and gaseous biomass. Impact: unsustainable biomass burned 

in large-scale installations, coal-fired power stations are co-fired by or 

converted entirely to biomass. (Oxfam et al., 2016, p. 8) 

Besides these potential drawbacks the European market for biofuels has 

steadily grown in transport sector. In 2000 it was only 0.2% in 2000, 0.8% in 2004, 

3.4% in 2008 and 6% in 2015 (European Commission, 2017). But not yet reaching 

the mandatory 10% target in transport. But yet the amount of transport business in 

EU is very challenging. Passenger cars account for the largest share of transport 

activities in Europe, surpassing even the US: 

In 2010, the EU had 5 million kilometres of paved roads, and in 2011, a 

stock of 242 million passenger cars and 34 million commercial freight 

vehicles. This compares with the US, which in 2010 had 4.4 million 

kilometres of paved roads, a stock of 230 million passenger cars, and 

almost 11 million commercial freight vehicles. (Pollak, Schubert, & 

Kreutler, 2016, p. 64) 

Therefore the biofuels growth in Europe has a significant impact. But it was a 

many fold result, it is not only the RED or other European regulation’s consequence. 

Especially the national regulations of the Member States played an important role, 

overall through tax, incentives and local policies that managed to relieve greener 

enterprises; and also by the implementation of mandatory blending targets to fuel.  

The renewable energy market is an important instrument of the Climate 

Change European policy and is expected to be foster by public and market 
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mechanisms. The European Emission Trading Scheme limits how much CO2 can be 

emitted, and national funding mechanisms for renewable energies are expected to 

bring renewables to about 27% of the energy production in the EU by 2030 95 

(Gramlich & Manger-Nestler, 2016, p. 41). This is up from 13% in 2012, and mainly 

by strengthening the EU-ETS market with the creation of market stability reserve in 

2021, to eventually be able to adjust supply of auctioned allowances (Pollak, 

Schubert, & Kreutler, 2016, p. 35). The Climate Change framework and the 

renewables incentives regulations end up restructuring energy investments. Some 

countries like Germany already implemented mechanisms where the quality of the 

electricity distribution is taken into account, for example. (Gramlich & Manger-Nestler, 

2016, p. 41). 

Because of these characteristics Europe is a “special actor faced with 

problems in presenting a coherent approach to regional and global challenge (…) not 

by its hard power but by ideas, norms and mechanisms that might lay the basis for 

effective global governance in many years” (Godzimirski, 2016, p. 3). Nevertheless 

the current geopolitical challenges such as the Brexit and the dispute between 

Russia and Ukraine put extra stress on the governance of the region. The later 

unrest is especially relevant to the energy security of the region because Russia is 

the main supplier and Ukrainian pipeline carry almost half of the Russian gas to 

Europe (Godzimirski, 2016, p. 2).   

Despite this context of high dependency on foreign energy, Europe is 

shaping the energy system in a way that renewables play a greater part. But 

European producers and consumers alike are concerned about the high energy 

prices, which some blame on the mandatory growing share of renewables in the 

energy mix. And the recent American withdraw of the Paris Accord and the low 

                                            
95The author used these ideas translated from the original text that is: “Als Instrumente der Klima 
Politik werden hierzu eingesetzt: 1) das europäische Emissionshandelsregime - dies begrenzt absolut, 
wie viel CO2 von den verpflichten Anlagen in Summe ausgestoßen werden darf. Insgesamt sollen in 
der EU ggu. dem Jahr 1990 bis 2030 die Co2 Emissionshandelsregime betroffen sind; 2) nationale 
Fördern Mechanismen für erneuerbare Energien es wird erwartet, dass in der EU bis 2030 rund 27% 
der Energie Erzeugung aus erneuerbarer Energien erfolgen“(Gramlich & Manger-Nestler, 2016, p. 
41). „Ansonsten besteht ein Risiko, das sich die erforderlichen Restrukturierunginvestitionen im Netz 
im Rahmen der Anreizregulierung nicht refinanzieren lassen. In Deutschland wird dem ansatzweise 
bei dem Strom verteil netz Betreibern durch di Qualität Regulierung Rechnung getragen. Dabei wird 
den Unternehmen ein Zielwert für die Versorgung Zuverlässigkeit gesetzt, der mit einem Bonus Malus 
Mechanismus verknüpft ist“(Gramlich & Manger-Nestler, 2016, p. 45). 
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carbon price don’t send encourage signals to investors. While environmentalists feel 

outraged, some critics point out the lost in competitiveness regarding the global rivals 

that don’t have to face the burdensome environmental regulation of Europe.  

Reaching a perfect equilibrium and surpassing certaing obstacles, however, 

will remain unrurmountable. The energy governance in Europe is a multi-level type 

driven by “reciprocal redefinition of ends and means (…) letting local units pursue the 

goals with considerable power of discretion as to preferred means and ways, and 

subsequent revisions of these goals and rules based on experience gained” 

(Godzimirski, 2016, p. 5). It can be designated as ‘experimentalist governance’ and 

fits well the strategic uncertainty situations because is a “machine for learning from 

diversity” (Sabel & Zeitlin, 2010, p. 175). And the position of high dependency makes 

European demand very significant to the market, therefore in place to tilt the 

international political economy of energy towards whatever their best interests are.  



 384

Figure 5 - EU energy policy typology (internal, external and multidimensional) 

 
Souce: (Pollak et al., 2016, p. 16) 

 

Europe is the Brazilian main energy commodities trading partner. They share 

complementary interests in rebuilding the international energy system towards a 

more sustainable orientation. And are both energy superpowers (Brainard & 

Martinez-Diaz, 2009, p. 17). But Brazil has overcome its foreign energy dependency 

that was of over 80% in 1973 to the current approximate self-sufficiency in natural 

gas, gasoline and diesel (Baer, 2013, p. 87). Notwithstanding the Brazilian energy 

triad of oil, ethanol and hydropower form a unique much more sustainable energy 

mix that the one feasible in Europe. 
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7.1.2. United States  

 

The biofuels regulation in America, like in Europe, establishes strict criteria 

addressing social environmental aspects like GHG emissions, labor force treatment, 

use of water and deforestation. On the other hand the massive consumption and 

production of the US, leads the country to play a different role than Europe. 

Especially the shale gas revolution demonstrates its efforts to reach comprehensive 

energy security, despite a certain amount of environmental risks. The fracking 

method used to drill shale gas/oil out of layers of bituminous rocks, consists of 

injecting a mixture of water, sand and a cocktail of unknown chemicals protected by 

patent laws at high pressures.  

During drilling a large volume of water has to be taken to the extraction field 

by trucks, which contributes to the emission of greenhouse gases. And not all the 

drilling fluids can be sucked back after the extraction to receive an environmental 

treatment or disposal. The chemical cocktail as well can be very harmful to human 

health, some researcher study their carcinogenic effect (Denny & Granziera, 2016, p. 

12). Thus, if this chemicals leak out of the drill pipe they contaminate the soil and 

groundwater of aquifers compromising human health. Even though America has 

taken the chance, because it is a business fraught with almost unbridled risks and 

rewards.  

And after all there is no clean energy production. Every technology has its 

impact on the environment, even the “greener” wind and solar. The governance 

challenge is to balance the overwhelming energy dependency of the current 

economy with the best methods of extraction available to reach an optimal point of 

sustainable, competitive and reliable energy supply. And, in this sense, comparing to 

other fossil fuel, shale gas/oil is much greener, because it emits less GHG, but it is 

not a panacea. I will probably assume the role of bridge fuel until the efforts towards 

building a low-carbon economy shows off and better technologies arise.   

And also different from Europe the US has eschewed a top-down energy 

policy, and market plays an important role. But in terms of sustainability the optimal 
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path to one state can be totally different from another. This, from the perspective of 

rule export, creates synergistic potential and pitfalls (Cashore & Stone, 2014, p. 49). 

It positively causes a market adjustment using the higher standard but it comes along 

with a challenging business spill off to less regulated markets.  

Some states practice a regulatory race to the bottom, lowering their 

environmental and social standards as a way to attract, or maintain investments, 

causing a “Delaware effect” (Vogel & Kagan, 2004). While others manage to 

preserve good investments that also act in other high regulated markets and support 

stricter rules to the competitors kept away from this kind of higher standards market. 

Vogel termed this phenomenon the “California effect” (Vogel, 1995). This dichotomy 

creates unremitting economic and political tension.  
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8. Sugarcane ethanol private governance  

 

Under the economic aspect the research analyses the carbon price 

alternatives and its opportunity to stimulate the ethanol market. It also studies the 

proliferation of private standards, and their pros and cons to the international market, 

using as a case study Bonsucro, that is one of the most accepted private standard in 

the sugarcane market. 

The economic approach to sustainability is based on the concept of the 

maximum flow of income that could be generated while at least maintaining the stock 

of assets (or capital), which yields those benefits. Notions of optimality and economic 

efficiency underlie the allocation and use of the scarce resources. Questions arise 

about what kinds of capital need to be maintained (e.g., natural, manufactured and 

human capital) and their substitutability. There are also difficulties in valuing these 

assets, particularly ecological resources. The issues of uncertainty, irreversibility and 

catastrophic collapse represent additional difficulties. 

The sugarcane industry has been articulated in a very positive way 

internationally and also in the domestic scenario to suit private standards and 

regulatory measures but the improvement of the institutions and rules is a concrete 

path for social and environmental development. No matter how good the players 

(companies, institutions or people) are, there is no match that can go forward if the 

rules of the game are not transparent and respected. 

In order to promote ethanol in the international trade, it takes a multi-level 

action from the Brazilian government to overcome the fragmentation of centers 

responsible for the definition of commercial policies and regulatory structure. Indeed, 

Brazilian government has been acting in several thematic forums, seeking specific 

purposes. Its traditional inherent functions have been revisited, as well as the legal 

and institutional framework set to have them fulfilled. Moreover, collaboration 

between government and private sector has been playing a major role, once one 



 388

seeks to optimize the effectiveness of defined policies and to establish a 'learning 

curve' for both sectors.  

This case permits the extrapolation of its main characteristics to the Brazilian 

commercial policy as a whole, even if it is related to a traditional area for commercial 

regulation- that is agriculture-, further understanding requires a complete review of 

that classification and its linkages to the new commercial themes, such as energy 

and environment. In addition, its growing relevance to Brazilian politics and economy 

and the leadership of the country in the field turn that experience a key point for 

Brazil to foresee its potentials and the challenges in short and medium terms to 

advance its export capability. (Badin, Ratton, & Godoy, 2011, p. 7) 

 

8.1. Bonsucro 

 

The Better Sugarcane Initiative (Bonsucro), is a global certification launched 

in July 2011 that assesses the sustainability of products made from sugarcane, is 

currently the most widely used certification model in Brazil, according to UNICA. In 

the world, 51 sugar energy companies and more than one million hectares of cane 

were valued, equivalent to more than 3.78% of the world's sugar cane. (Bonsucro, 

2015, p. 5)  

In a market that is not commoditized, normalization through private standards 

is effective and ends up strongly influencing the governance of value chains, such as 

sugarcane. In addition, sustainability requirements for renewable fuels, such as those 

demanded to be marketed in Europe, become indirectly mandatory requirements, but 

veiled from the suitability of the industry to private standards. Otherwise, they will not 

have access to markets. And there is no international or multinational authority 

overseeing the requirements of sustainability, nor the elaboration of private 

standards. 
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In the energy sector, the use of signs related to the energy efficiency of some 

products, called ecolabels, have been common. There is widespread agreement 

among those in the market that the use of these labels, when voluntary, is an 

isonomic, transparent and legal means of product differentiation. Products with 

superior qualities should be identified as such and should even have a higher price 

as a result. However, according to the preamble to the Technical Barriers to Trade 

agreement, labeling can not be a subterfuge to create unnecessary obstacles to 

international trade. 

Thus, there is a dichotomy. The conformity required for certification, as in the 

case of Bonsucro, exercises control over the production systems in the producing 

countries, redefines quality and influences the distribution of power and value among 

the participants in the value chain. In this way, it has the benefits of facilitating 

interactions by providing greater transparency and systematization, but it can also 

have the perverse potential of reflecting the power imbalance in value chains, distort 

trade, and prevent entrants from high compliance costs. Multilateral and international 

forms of meta-regulation appear to be necessary to give transparency to the way 

standards are created and to ensure democratization in the choice of regulation that 

should prevail or be stimulated. 

In practical terms, the various stakeholders, including consumers, are 

increasingly demanding from production chains, especially agroindustrial chains, 

certifications that attest to the conformity of products with standards on how they are 

produced, processed and distributed. Examples include organic, locally grown, free 

from genetically modified organisms and sustainable production. Attesting the 

sustainability, can be considered the most complex of all, as it encompasses a set of 

the most varied and interdependent factors that can for some be regarded as 

beneficial while for others it is the opposite. 

This is a 'wicked problem' which requires, for its solution, multiple 

stakeholder involvement and that must be managed by multilateral initiatives and 

governance mechanisms. These initiatives consist of systems designed to regulate 

industry behavior and promote sustainable business practices. And they are formed 
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by a wide range of participants, including non-governmental organizations (NGOs), 

trade unions, producer groups, governments and corporations. 

A wicked problem is a social or cultural problem that is difficult or 

impossible to solve for as many as four reasons: incomplete or 

contradictory knowledge, the number of people and opinions involved, 

the large economic burden, and the interconnected nature of these 

problems with other problems. Poverty is linked with education, nutrition 

with poverty, the economy with nutrition, and so on. These problems are 

typically offloaded to policy makers, or are written off as being too 

cumbersome to handle en masse. Yet these are the problems—poverty, 

sustainability, equality, and health and wellness—that plague our cities 

and our world and that touch each and every one of us. (…)Based on 

these characteristics, not all hard-to-solve problems are wicked, only 

those with an indeterminate scope and scale. So most social problems—

such as inequality, political instability, death, disease, or famine—are 

wicked. They can't be "fixed." (…) This mitigation is not an easy, quick, 

or solitary exercise. (Kolko, 2012, p. 12)  

 

Bonsucro is a successful example of such multistakeholder initiative, as is 

the Forest Stewardship Council, Marine Stewardship Council and Rainforest Alliance. 

All forms of institutionalization that seek to overcome the 'tragedy of the commons' 

pointed out by Olson  (Olson, 1971, p. 1) and instrumentalize a new type of 

organization that serves to implement forms of governance. It was founded in 2005, 

through the collaboration of producers, investors, importers, traders and NGOs. 

It was part of the World Wildlife Fund (WWF) until it became a registered 

non-profit under the laws of England and Wales in 2009. Its initial objective was to 

promote sustainable cane production through the establishment of best management 

practices for reduce, in measurable ways, the environmental and social impacts of 

sugar cane production and processing. As the organization matured, its goal was 

expanded. In 2010, Bonsucro developed a certification system to verify and ensure 

compliance with the sustainability criteria that it has established. 

Since 2011, Bonsucro certification can be used as an opportunity for 

members of the sugar and ethanol market to gain access to markets, gain 
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competitiveness over competitors and potentially be awarded a higher profit margin 

by producing sugar and ethanol in a sustainable way. They also represent an 

opportunity to reduce production costs, since compliance standards demand the 

improvement of energy efficiency, reduced use of raw materials, labor efficiency, and 

reduction of resource losses, and the production of waste.  

In addition, the sustainability standards and the Bonsucro certification regime 

represent access to the market since they are recognized by Directive 2009/28 / CE, 

called the Renewable Energy Directive (RED), which requires biofuels to be certified 

as sustainable. European consumers do not accept ethanol that is not certified, this 

is mainly justified because the production of agricultural commodities has a long 

history of irresponsible use of natural resources, environmental degradation and 

violations of human rights. The importance of involving multiple stakeholders to 

define the Bonsucro standard led the institution to form an alliance with the 

International Social and Environmental Accreditation and Labeling.  

Companies and organizations seeking to be certified must be members, but 

certification is not a necessary condition for membership. Bonsucro is funded 

primarily by membership fees, donations and grants from organizations such as the 

Packard Foundation. Each member, regardless of size or membership, has the right 

to one vote. The general meeting with all Bonsucro members is held annually to 

discuss and approve the financial reports and elect the board of directors. The 

council has the highest level of authority. He is elected annually at the General 

Assembly by votes of all members (Bonsucro, 2014). 

The elected councilors then select a president and a vice president. The 

Council is currently composed of twelve elected members, with at least one 

representative from each of the stakeholder groups: producers (both small and large 

scale); processors (agro-industrial, grinding and refining); traders and retail; 

intermediaries and international operators; civil society and NGOs (Bonsucro, 2014).  

The board is responsible for representing the interests of members of 

Bonsucro, as well as making global decisions regarding the certification standard. 

The board is also responsible for the committees, which are set up as needed, to 
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address specific issues such as "certification; communication, claims and labeling; 

governance; and specific to meet EU the sustainability criteria established by the EU 

Renewable Energy Directive " (Bonsucro, 2014).  

The Executive Secretariat is responsible for the administration of Bonsucro. 

Technical working groups can be established to implement the goals of developing 

sustainability standards for the production and processing of sugarcane.  

The Bonsucro standard is based on five simple principles and criteria that 

have been agreed upon by members and industry experts: (1) to act in accordance 

with the law; (2) respect human rights and labor standards; (3) manage inputs, 

production and efficiency processing to increase sustainability; (4) actively manage 

biodiversity and environmental services; and (5) commit to continuous improvement 

in key areas of the business.  

The Bonsucro standard was designed to achieve practical results and 

impacts, not simply to attest and verify the existence of good practices. In other 

words, it measures the results rather than prescribing how to achieve those results. 

The standardization has 28 criteria and 69 measurable indicators (Bonsucro, 2014). 

It is intended to be an auditable document and not just an information document. In 

addition to the production standard, it defined a set of chain-of-custody requirements, 

targeting each operator along the supply chain.  

This set of technical and administrative requirements allows buyers and other 

operators throughout the supply chain to identify, locate and verify the sustainability 

characteristics of the products. Since July 2011, when the Bonsucro certification was 

recognized by the European Union to meet the sustainability criteria established by 

the EU Renewable Energy Directive, the Bonsucro UE standard now includes an 

additional section of criteria to be met by the producers and Transformers wishing to 

sell ethanol to the European market. The five main criteria are: 1- comply with 

applicable laws; 2- compliance with ILO labor conventions governing child labor, 

forced labor, discrimination, freedom of association and the right to collective 

bargaining; 3- provide employees and workers (including migrants workers, seasonal 

workers and other subcontracted workers) at least the national minimum wage; 4- 
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evaluate the impacts of sugar cane companies on biodiversity and the ecosystem; 5- 

ensure transparency, consultation and participation the certificate is valid for three 

years, and surveillance should be performed each year of harvest after the initial 

audit. (Bonsucro, 2014) 

The certification unit for the production standard is the sugarcane mill, where 

compliance is verified by sampling the area. In the case of the chain of custody, any 

actor who owns the physical product (cane or derived products) along the supply 

chain is the certification unit. Currently there are two ways that members can claim 

sustainable production or transformation: to the product or outside the product.  

The first is exclusive to companies that use cane as a single product or 

ingredient. If the company meets these requirements, it can use the Bonsucro logo 

and use the sustainability logo on the packaging of goods produced. If it does not 

meet these requirements, only claims outside the product are allowed, the company 

may only communicate its membership as a member of Bonsucro.  

In addition, members wishing to use the Bonsucro certification logo must pay 

a fee therefore to be determined by the board. The services provided by Bonsucro 

have characteristics of both public goods and assets of a closed group (club), 

according to the classification of Elionor Ostrom (Ostrom, 1990). The first is because 

a small group of companies directly involved in the sugar and ethanol chain were 

pressured by consumers and NGOs to produce sugar and ethanol in a sustainable 

manner. Thus the certification divides the market between sustainable and 

unsustainable producers.  

On the other hand, Bonsucro membership is open, but selective, new 

members are subject to the approval of existing members and the board, just as it 

would be in a club. Sugar and ethanol produced in a sustainable manner and 

certified as such become available for the market, for any organization or individual 

to buy. Although there is an additional price to be paid for it, but the information gains 

regarding the sustainability of the productive chain can thus be distributed with the 

whole society, so there is a characteristic of economic public good from a very broad 

point of view. With the prediction of more sustainable practices for the sugarcane 
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business and with the reduction of social and environmental impacts of sugar and 

ethanol production, Bonsucro creates a positive externality that benefits society as a 

whole.  

In contrast, when analyzing the participation in the organization, Bonsucro 

has characteristics of a club and even if there is no rivalry in consumption, the 

exclusion of members is feasible. Membership is limited to organizations that are 

directly or indirectly involved in the sugarcane supply chain. This is an important 

factor for the organization (Ostrom, 1990, p. 18), since it maintains the alignment of 

stakeholder interests, but excludes other parties from participating in the decision 

making process, this classifies Bonsucro as a club, according to this categorization of 

Elionor Ostrom.  

In addition, it is a good club because it excludes those who do not choose to 

comply with the private standards stipulated by Bonsucro to enjoy the benefits of 

certification such as: higher prices, market access, reputation, etc. In any case, to 

manage such collective goods, a polycentric, multilateral, collaborative approach 

seems more efficient because of its complexity.  

Examples are conflicts over the ecosystem and environmental problems. 

Based on the analysis of successful institutional arrangements, Elionor Ostrom 

identified eight principles: (1) clearly defined boundaries; (2) congruence between 

appropriation and accountability rules; (3) collective choice agreements, such as 

voluntary and mandatory goals; (4) monitoring; (5) sanctions; (6) dispute resolution 

mechanisms; (7) recognition of organizational rights; and (8) well-founded coherent 

initiatives and endeavors, the 'nested enterprises' (Ostrom, 1990, p. 80), 

Almost all of these eight principles identified by Elionor Ostrom are applicable 

to Bonsucro.  

- The association to Bonsucro is open, but selective, only those parties that 

have a stake in the sugarcane supply chain or have a justified interest in the 

sustainable production of sugarcane are accepted as members. In addition, 
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candidates and members must pay membership fees and annual contributions to join 

the group.  

- Thus participation in the decision-making process is limited to members, 

there is congruence between appropriation and supply rules and local conditions. 

The rules are created following standards already adopted by similar organizations 

and based on conditions and factors specific to the sugarcane sector. There is a 

need for a transparent and participatory process to establish sustainability standards 

and to determine the rights and duties of members. In addition, there is evaluation of 

best management practices in different parts of the world by technical local 

conditions.  

- Collective agreements, such as voluntary and mandatory goals. There is a 

well-defined process of decision-making and voting exercise that is distributed 

accordingly among the members. The Council is the highest body, but necessarily 

consists of an equal number of participants from each major category of 

stakeholders. Member States have the opportunity to participate in the 

standardization process through the standard consultation phases and stakeholder 

awareness meetings.  

- Monitoring. It is carried out mainly by the beneficiary members, but also 

through third parties via audits. The certification system is essential to verify and 

ensure that they comply with the rules and procedures.  

- Gradual sanctions. The constitution rules of Bonsucro establish sanctions 

for members who do not comply with what is determined. However, these sanctions 

are not gradual as suggested by Elionor Ostrom, on the contrary, members who do 

not comply with the rules and / or are considered in any way prejudicial to Bonsucro's 

interests are immediately excluded from the group.  

- Dispute settlement. Conflicts between members can be resolved through 

the hiring of technical experts, consultants or facilitators. Specific procedures, 

however, are not documented in a formal procedure.  
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- Minimal recognition of rights to organize. Bonsucro is a non-profit 

corporation registered under the laws of England and Wales.  

In summary, Bonsucro appears to be well structured and can be considered 

a robust institution according to principles conceived by Elionor Ostrom. Although 

sanctions are not gradual, they are present. In addition, the study of the institutional 

design of Bonsucro serves to advance the search for the improvement of an 

organization's capacity to deliver sustainability goals and maintain its integrity and 

credibility over time. 

 

8.2. Case study  

 

Sugarcane ethanol can efficiently be used by countries to reach their 

Nationally Determined Contribution targets (NDCs), as well as contributing towards 

the Sustainable Development Goals, especially SDGs 7 (sustainable energy), and 13 

(action against climate change), while also contributing to SDGs 8 (economic growth 

and decent work), 9 (industry, innovation and infrastructure), 2 (sustainable 

agriculture and zero hunger) and 15 (forests and ecosystems). This positive impact is 

mainly because low carbon transport fuels are one of the fastest alternatives to 

reduce the carbon intensity of the transport sector. It is an immediate and possibly 

temporary solution before the fleet, infrastructure and technology change.  

Many of the criteria used by Bonsucro match the Agenda 2030 SDGs. The 

following table correlate them.  

 

Figure 6 – Bonsucro criteria x Agenda 2030 SDGs 

 

BONSUCRO AGENDA 2030 



 397

Principle 1.  

Obey the Law  

1.1 Legal compliance  

1.2. To demonstrate clear title to land and water in 

accordance with national practice and law  

 

 

 

 

Principle 2.  

Respect Human Rights and Labour Standards  

2.1. To comply with ILO Labour conventions 

governing child labour, forced labour, discrimination 

and freedom of association and the right to 

collectiveve bargaining  

2.2. To provide a safe and healthy working 

environment in work place operations percentage of 

total hours worked  

2.3. To provide employees (including migrant, 

seasonal and other contract labour) with at least the 

national minimum wage  

2.4. To provide clear, equitable and comprehensive 

contracts  
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Principle 3.  

Manage input, production and processing eficiencies 

to enhance sustainability  

3.1. To monitor production and process eficiency; to 

measure the impacts of production and processing so 

that improvements are made over time  

3.2. To monitor global warming emissions with a view 

to minimizing climate change impacts   

 

 

 

 

 

Principle 4.  

Actively Manage Biodiversity and ecosystem services 

4.1. To assess impacts of sugarcane enterprises on 

biodiversity and ecosystem services  

 

 

 

Principle 5.  

Continuously improve key areas of the business  

5.1. To train employees and other workers in all areas 

of their work and develop their general skills  

5.2. To continuously improve the status of soil and 

water resources  

5.3. To continuously improve the quality of sugarcane 

and products from the mill  

5.4. To promote energy eficiency  
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5.5. To reduce emissions and efluents. To promote 

recycling of waste streams where practical  

5.6. To foster effective and focused research, 

development and extension expertise  

5.7. For green field expansion or new sugarcane 

projects, to ensure transparent, consultative and 

participatory processes that address cumulative and 

induced effects via an environmental and social 

impact assessment  

5.8. To ensure active engagement and transparent, 

consultative and participatory processes with all 

relevant stakeholders  

5.9. To promote economic sustainability  

 

 

 

 

 

 

 

Principle 6.  

Additional mandatory requirement for biofuels under 

the EU Renewable Energy Direc ve (2009/29/EC) and 

revised Fuel Quality Directive (2009/30/EC)  

6.1. To monitor global warming emissions with a view 

to minimizing climate change impacts  

6.2. To protect land with high biodiversity value, land 

with high carbon stock and peatlands  

 

 

 

 

Besides analyzing how much the goals set by UN member states in Agenda 

2030 are reflected in practice to inform the construction of the private standard 

Bonsucro the research analyzed if is increasing the compliance of companies with 
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Bonsucro standard. To do so the universe analyzed by this research were the 

Brazilian members of Bonsucro, which follows divided by sector: 

Figure 7 - Brazilian members of Bonsucro divided by sector 

Industries: 
 Usina Açucareira São Manoel - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar 

 Usina São Luiz - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar 

 Usina Santa Adélia - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar 

 ZILOR (Copersucar) - Açucareira Quatá S.A, Usina Barra Grande de Lençóis S.A. 

 Grupo Balbo (Copersucar) - Usina Santo Antônio, Usina Uberaba 

 Adecoagro - Angélica Agroenergia Ltda. 

 Anicuns S.A. Álcool e Derivados (Grupo Farias) 

 Odebrecht Agroindustrial 

 Grupo Bunge - Brasil 

 Guarani S.A. 

 LDC Bioenergia S.A. 

 Raízen 

  Grupo USJ Açúcar e Álcool S.A. 

 Glencane Bioenergia S/A - Unidade Rio Vermelho 

 São Fernando Açúcar e Álcool Ltda. 

 Usina Alto Alegre S.A. Açúcar e Álcool | Unidade Junqueira 

 Socicana | Association of Sugarcane Growers of Guariba 

 Usina Trapiche 

 Usina Serra Grande S/A 

 Nardini Agroindustrial Ltda. 

 Usina Vertente Ltda. 

 Della Coletta Bioenergia S/A 

 S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool 

 Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. 

 Noble Brasil SA 

 

Intermediaries: 

 Copersucar 

 Bayer Crop Science Ag 

 Braskem 

 Basf S.A. (Basf Agro Brasil) 

 FMC Corporation (FMC Agrícola Brasil) 

 Cosan Biomassa S/A 



 401

 Solazyme Bunge Produtos Renováveis Ltda. 

 

Civil society: 
 Fundação Espaço Eco 

 The Nature Conservancy 

 AAPA - Associação Ambientalista dos Pescadores do Alto São Francisco 

 

 

 

Farms: 

Sítio São Sebastião (Anhumas)  

 Sítio Santa Joana 

 Sítio Pedregulho I 

 Sítio Santa Rita De Cassia 

 Sítio Sonho Meu 

 Sítio São Sebastião (Boa Vista de Baixo) 

 Sítio Terra Viva 

 Sítio São Lucilo 

 Sítio São José (Sape) 

 Sítio 2 Irmãos 

 Chácara Pedregulho 

  Sítio Shangri-lá 

 Sítio Boa Vista 

 Sítio São João do Coqueirinho 

 Sítio Santa Ana 

 Fazenda São Francisco 

 Sítio Maria Elisa 

 Sítio Nossa Senhora Aparecida 

 Sítio São Francisco  

 Sítio Pau D'Alho 

 Sítio Cruz Preta 

 Chácara Sape 

 Sítio Santo Antônio 

 Fazenda Santa Maria (Bom Sucesso) 

 Sitio Pôr-do-sol 

 Fazenda São João do Taquaral 

 Sítio São Pedro 

 Sítio São Lucas I 

Sítio Macaco 

 Sítio São Paulo 

 Sítio Santa Joana 

 Sítio Boa Vista do Jacaré 

 Sítio São Domingos 

 Sítio São Judas Tadeu I 

 Sítio do Vovô 

 Sítio Irmãos Azevedo (Ribeirão Bonito) 

 Sítio São João do Coqueiro 

 Sítio São José (Santo Antônio) 

 Delson Luiz Palazzo (4 Fazendas) 

 Sítio Figueira 

 Fazenda Santa Helena 

 Fazenda Santa Helena II 

 Condomínio Arnaldo Geraldes Morelli e 

outros 

 Fazenda Santa Izabel 

  Fazenda Morumbi 

 Fazenda Bela Vista 

 Fazenda Bela Vista II 

 Associação dos Fornecedores de Cana de 

Guariba-Socicana Fazenda Alvorada 

 Associação dos Fornecedores de Cana de 

Guariba-Socicana Fazenda Santana 

 Fazenda Sítio Monte Alegre 

 Associação dos Fornecedores de Cana de 

Guariba-Socicana Fazenda Monte Alegre I 

 Fazendas Bartira 
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 Sítio Santa Rosa 

Sítio Santo Antônio (Setecentos) 

 Sítio Nossa Senhora Aparecida (dos Alves) 

 Sítio Santo Antônio I (Palmital) 

  Sítio Santo Antônio (Boa Vista de Cima) 

 

 Associação dos Fornecedores de Cana de 

Guariba-Socicana Fazenda São Paulo 

 Associação dos Fornecedores de Cana de 

Guariba-Socicana Fazenda São Matheus 

 Associação dos Fornecedores de Cana de 

Guariba-Socicana Fazenda São Matheus II 

 

 

Source: Bonsucro 
 

The data of the certification and the increase o demand for the membership 

was expected to show that demand by Bonsucro certification has been increasing. 

But that was not the case, apart from the year of 2016 when there was a significant 

increase of around 30%: 

Figure 8 - Quantity of Bonsucro certifications, by year. 

 

 And even this increase do not necessarily inform if it is in motivated by 

public expectations. It could also reflect more rules demanding the certification for 

market access, or also competitors advocating to public or private bodies demand 
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standards in order to guaranty fair play to the competitor that adopt stricter measures 

and policies.  

So to reach more information about reasons behind the increasing number of 

certifications, an empirical legal research was conducted using Qualtrics, an online 

survey platform that is suited for anonym survey-based empirical legal research 

projects. The respondents to the questionings were not only the Bonsucro members 

related above but anyone who could have access to a link that was circulated by 

email to 5132 addresses and via social media (Facebook and Twitter) during June 19 

and 26.   
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9. Effectiveness driver regulation 

 

In such a path, consensus about the goals to be reached and even concerns 

about the compliance of the agents is unnecessary and implausible filigree. High 

degree of conformity and consent can indicate for example that a norm is 

unambitious, innocuous and inefficient to change the behavior of the actors. To be 

more accurate, Bernstein and Cashore recommend a path dependency causal 

oriented approach, and ideally with norms that create procedurals lock ins to cause 

legal stickiness on the daily basis and to avoid immediate reversibility by other 

groups that eventually come to power. The aim is articulate a greater support over 

time, and expanding the individuals in favor of the policy, even between those who 

original opposes to it. Doing so a norm can be considered “influential” (better than 

effective, according to the author) and efficiently alter the behaviors that causes 

super wicked problems.  

A shift from a focus on ‘compliance’ and ‘effectiveness’ to 

‘influence’ facilitates analysis of the combined effects of 

these international and transnational efforts on domestic or 

firm policies and practices. (…) (BERNSTEIN and 

CASHORE, 2012, p.587) 

These authors highlight a four fold framework of pathways of influence (not 

‘effectiveness’): interventions in markets; international rules; norms and discourse 

with international effect; and direct access to domestic policy processes 

(BERNSTEIN and CASHORE, 2012, p.587). In this context, multiple ways to 

influence can be synergic, overlap, contradicts themselves or put in check authorities 

and mandates. Doing so the complex influential global governance interacts with a 

more flexible kind of sovereignty, in which other levels of power such as regional or 

municipal also have their saying.  
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The authors identified four pathways to influence behavior, but can exist 

more, and they are interdependent. The first are the market mechanisms that 

stimulate change in agent behavior or political change through economic incentives 

or disincentives, by pricing negative externalities, for example, increasing the 

competitiveness of products and services that are more efficient and less impactful. 

Also consumers demands better remunerating products with sustainable labels that 

attest compliance of the company producing that good to the private standards or 

other form of certificated merchandise. Ideally for the authors market mechanisms 

better to be accompanied by broader public policies, to be efficient in the long run, 

not only palliative punctual changes in the agenda of discussions without real 

practical commitment. 

The second type is the international rules (typical international treaties and 

also decisions and recommendations). They tend to shape the domestic responses 

that countries will articulate for a given problem, even if the determination is not 

legally binding. The important thing is to achieve in the agents the effect of opinium 

juris, to be perceived by the agents as obligatory, legally or ethically.  

The third path is direct access to incentives for capacity building, 

technological transfer and technical assistance aimed at providing private actors and 

government officials with better market participation in a more sustainable way. And 

the fourth path pointed out by the authors is that of national and even subnational 

internal norms that can produce quite forceful effects in shaping the actions of the 

players on the international supply chains economy. 

This frame of reference shift the focus from conditions for particular actors or 

institutions to act effectively to “conditions for influence along particular pathways” 

(BERNSTEIN and CASHORE, 2012, p.589) empowering transnational actors and 

international institutions multiple roles. Like providing congregational facilities to 

governmental, subgovernmental and transnational actors to interact; and promoting 

expertise, staff infrastructure to rule creation, compliance verification, and certification 

“along path one, but also learning about and promotion of new norms of appropriate 

behaviour along path two, or coalition-building which may be important along paths 

three and four” (BERNSTEIN and CASHORE, 2012, p.589).  

On the same direction of the procedural commitiments towards global 

governance, Daniel Esty suggest the deployment of a set of tools of administrative 
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law to balance the need for structured international cooperation with the political 

strain implicit to any global institutions. Administrative law have been traditionally 

used scoped mostly in the domestic context, it has to be expanded to systematically 

reach international goals and to be informed by policymaking in the international level 

(Esty, 2006, p. 1490). This global oriented regulatory framework has to be put in 

place nationally by the Shaper Nations . These countries are in the position of 

coordinating their own development with the mitigation of shared problems, and they 

have the policymaking authority to contribute not only to local but also regional and 

global order.  

This way of supranational governance, with national administrative law from 

one country impacting the lives of citizens of other sovereign states is much less 

democratic, but effective in a world of interdependence. Esty acknowledges some 

ways to work around the lack of legitimacy drawbacks and to achieve a structured 

international cooperation with a procedural legitimacy: “expertise and the ability to 

promote social welfare; the order and stability provided by the rule of law; checks and 

balances; structured deliberation; and, (…) principles and practices of administrative 

law.” (Esty, 2006, p. 1490) An example of this kind of complex governance can be 

shown in the recent international agreements Agenda 2003 and Paris Accord that are 

twin plans for a transformative progress towards the Green Economy 

Agenda 2003’s Sustainable Development Goals express the idealistic 

concept, while Paris Accord’s climate change Nationally Determined Contribution 

convene the actual commitments. The logic of both agreements are focused in the 

path to influence countries towards the green economy paradigms. If these treaties 

will be influential enough to keep global warming below the 2 degrees from pre 

industrial era and then prevent human kind extinction, is yet an incognita. But this 

sort of complex governance seems to be the best sort available to deal with the 

super wicked problems and the tragedy of commons that characterizes the 

environmental area.  

There is a gap between innovations that have the potential to serve the poor 

and contribute towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and 

the support needed to ensure their adoption at scale. To close that gap, it has to be a 

expanding participation of financial sector, innovators, policy makers.  Regulation has 

to be put in place to facilitate the financing of green technologies and it have to bee 
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created new types of financial instruments, investment funds and funding platforms, 

in order to foster and scale up commercial deployment of proven technologies for 

SDGs. 

 

CONCLUSION 

 

Global environmental governance, like a Rubik’s cube is an interdependent 

puzzle, coordinating one side, independent from the others is a guaranteed path to 

failure. The energy sector in particular. Because it demands reliable supply, stable 

prices, fair competition, and social environmental standards that sometimes appear 

to be mutually exclusive. But no magic one-fits-all rule will be able to solve the 

conundrum. Policymakers, private sector, and the society need to articulate a myriad 

of interests, involving fierce competition. 

The main argument of this research was that private socio-environmental 

corporate governance influences global environmental governance, this because the 

actions of private companies have global impact and social and environmental 

results reaching far beyond the countries frontiers. Thus, such inevitable business 

effect can be better oriented by voluntary standards. Ant that this companies or non-

governmental organizations driven regulation can be, more effective than, national 

legislation. 

The research has shown sufficient evidence that public policies play a very 

important role in the overall positive outcome in the bioenergy sector: fiscal policies, 

subsidies, financing, quality standards requirements, mandate to mix biofuels with 

fossil fuels, negative externalities pricing, and creating a market for carbon credits. 

In addition, it identified that to achieve the necessary increase in the supply, 

distribution and use of bioenergy, effective governance is necessary to guarantee the 

socio environmental sustainability of the bioenergy and that for this, the Agenda 2030 

can be used as a normative framework to guide the behavior of the agents, since 

many SDGs are related to bioenergy. 
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Another important conclusion was about the success that multi-sector and 

multi-level articulations represent in terms of governance. The most significant 

example studied in this thesis was the Agro-environmental Protocol, a tripartite 

agreement signed in 2007 by representatives of the government, sugar mills and 

sugarcane suppliers that established the obligation to end the process of burning the 

sugarcane harvest. Its practical effects are remarkable, in the municipalities of São 

Paulo, where mechanization has already reached almost all the sugarcane 

plantations. 

Also important were the evidences of indirect, systemic and distributed 

impacts, which end up having the governance tools related to biofuels. In the 

example of the eradication of fires, in the environmental field, the end of the fires 

meant the end of the loss of nutrients in the soil, the preservation of the local fauna 

and the improvement of the air quality that was previously impregnated with smoke 

and soot. In the social field, mechanization allowed the improvement of the working 

conditions of rural workers, with the end of the use of the seasonal hand in 

precarious conditions, the improvement of health in the neighboring communities, 

due to the reduction of cases of respiratory problems and the improvement of the 

feelings of insecurity and violence that resulted from the migration of workers to 

manual harvesting. On the other hand in the economic field, mechanization has 

reduced the number of jobs and has been experienced an increase of the cost of life 

in the surroundings of the farms. 

Likewise complex was the finding about causal link between regulatory 

measures and practical effects is often unclear, so that an action can hardly have its 

positive or negative impact on the environment and society directly identified. An 

example is the reflection of actions in line with public expectations of a company's 

reputation and value. This relationship cannot be proportionally or explicitly clear, for 

example, small negative behaviors can be perceived by consumers and investors as 

very impacting, generating even a financial impact on the long-term sustainability of 

the business. To avoid or at least quantify these intangible risks, the socially 

responsible corporate management makes use of monitoring tools, reports and 

certifications. In all these cases, the survey found that social and environmental 

sustainability standards are essential. 
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This does not mean that private strategies replace or compete with the 

governmental role. Coordination of regulatory environment and tax and subsidy 

incentive policies are fundamental even to create or reinforce the demand for private 

governance schemes. In the area of technology and innovation promotion, the 

examples are very evident, fiscal renunciation tends to increase investments in 

research and development and public financing and doing so generate diversification 

and creativity new research and development, financing the supply of new 

technologies; creating demand for innovations; making it easier to access 

complementary factors; and improving institutional management. In addition, the 

public demand that technology production meets sustainability criteria creates and 

reinforces the need for monitoring and reporting of efficiency data. 

In order to identify the aspects of interdependence, this research studied a 

very specific cut, to monitor the effectiveness of Agenda 2030 related to renewable 

fuels, achieved through regulations and standards related to voluntary standards. 

More specifically, it analyzed the case of Brazilian sugarcane ethanol and the Better 

Sugarcane Initiative (BONSUCRO) to identify several factors that intervene in the 

international environmental governance.  

The development and adoption of sustainability standards assumes the 

function of evaluating production and allowing the analysis of the productive chain in 

a reliable way assuring fair play. And the study pointed out that public policies have 

contributed in several localities to stimulate the use of these standards and the 

development of institutions that allow the monitoring of compliance measures.  

In the future, standards and certificates are likely to be more widely used and 

will probably increasingly increase their role in impacting global environmental 

governance. A number of polycentric institutions and regulatory arrangements help 

governance, learning, adaptation, reliability, levels of cooperation among participants, 

and achieving more effective, equitable, and sustainable outcomes at multiple scales. 

Others hamper and cause misinformation. But these antagonisms can not be ignored 

or generalized, because to explain a world of interactions and results that occur at 

various levels, complexity can not be ignored or rejected, it is necessary to improve 

legal structures and theories to better understand and articulate this diversity. 
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In this sense, it is extremely important a further study about the role-played 

by the standards and labels and that their methodologies become public to enable 

the analysis and constant verification of the public involved, the authorities and the 

private agents. This new regulatory environment cannot be used as a veil of impunity 

for social environmental damages or to be used as a tool to greenwash improper 

conduct. The adoption of standards and labels, including Bonsucro to certify the 

production of sugar energy is far from being the easy solution to all problems, it is 

only a tool that if well used can positively impact global environmental governance. 

Either way its effects and possibilities need to be further studied by Environmental 

International Law. 

  

 
 


