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Social and scientific controversies on biofuels 
production - an evaluation of the National Program 

for Production and Use of Biodiesel (Brazil)

ABSTRACT: This article aims to analyze scientific and 
social controversies about the Brazilian production of 
biofuels, studying the Brazilian Program of Production 
and Use of Biofuels (PNPB). This article shows the 
controversies involving PNPB´s economic, social and 
environmental objectives, underlying scientific evidences 
on each one of them and the impossibility to obtain exact 
knowledge on those dimensions. As a consequence, forms 
of governance are specially focused in their role to balance 
the existing dilemmas. 
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Introdução 4

A separação rígida entre ciência e política é uma das fábulas modernas que, se fez 
sentido no período de afirmação das instituições científicas, hoje soa completamente 
extemporânea. Ao afirmar isso, Latour (2004) faz uma exegese dos sentidos dados aos 
dois termos nas suas respectivas tradições disciplinares para, ao final, concluir que em 
apenas uma delas as duas esferas são completamente autônomas. Embora, para muitos, 
a ciência seja associada à verdade universal e a política aos interesses particulares, 
um exame das principais polêmicas do mundo contemporâneo mostra o quanto esta 
inseparabilidade faz sentido. Que garantias a ciência pode dar quanto aos riscos inerentes 
ao uso da tecnologia nuclear?  Que segurança a tecnologia e a ciência podem prover no 
uso de plantas geneticamente modificadas para a alimentação humana? O que há de 
comum em torno desses temas tão atuais é o fato de que as apostas que a sociedade 
faz ou não na difusão e no uso de cada uma destas tecnologias devem ser entendidas 
como resultantes daquilo que a ciência afirma sobre cada uma delas, mas, sobretudo, de 
dois outros fatores: o altíssimo grau de incerteza existente apesar de todos os esforços 
e investimentos em pesquisa e, decorrente do primeiro, o fato de que as decisões, em 
última instância, obedecerão a critérios políticos e morais sobre o que é ou não aceitável. 

Há outra separação que hoje não se sustenta entre economia e sociedade. A idéia de que 
a economia é a ciência da alocação de recursos escassos entre fins alternativos pressupõe 
a idéia do indivíduo maximizador do seu bem-estar e a suposição de que o bem-estar 
coletivo deriva da extrapolação dessa busca individual pelo investimento ótimo.  Em 
tal visão, as tecnologias mais rentáveis seriam preferíveis e adotadas pelas diferentes 
sociedades ou grupamentos sociais. Contudo, a história humana é repleta de exemplos 
onde nem sempre a tecnologia predominante é a mais eficiente. O balanço energético 
desfavorável na produção de etanol de milho nos Estados Unidos bem o demonstra. 
Apesar disso, bilhões de dólares são gastos em subsídios visando preservar um setor da 
economia politicamente importante para a sociedade americana. Isto nada mais é do que 
uma expressão do enraizamento social da economia, algo magistralmente explorado na 
obra de sociólogos como Mark Granovetter (1984) ou Pierre Bourdieu (2000). 

Há ainda uma terceira separação rígida por ser superada: aquela entre sociedade e 
natureza. A definição de economia dada acima encobre outra bem mais ampla, encontrável 
na obra de autores como Georgescu-Roegen (1973), por exemplo, para quem a economia 
é, antes, a transformação de matéria-prima e energia em bens com valor de uso ou de 
troca. Considerando que o universo é feito de quantidades fixas de matéria e energia, tem-

4  Este artigo é uma versão modificada de trabalho originalmente apresentado no XXXII Encontro Anual 
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais – Anpocs, de 2009. Por esta 
razão, os dados aqui apresentados estão atualizados até aquele momento. Informações mais recentes sobre 
o PNPB e que reforçam as principais conclusões deste artigo podem ser encontradas em Kawamura et al. 
(2009), Diniz (2010) e Abramovay (2009).
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se que a economia é condicionada pela natureza, e não uma esfera autônoma. Também 
sobre isso o mundo contemporâneo está repleto de exemplos, como a multiplicação dos 
recursos disponíveis para pesquisa científica sobre fontes de energia menos nocivas ao 
meio-ambiente, ou a escalada de gastos públicos com a contenção ou a reparação de 
danos provocados por mudanças climáticas. 

Este artigo se debruça sobre um tema que permite mostrar claramente a necessidade de, 
nos termos de Latour, “revascularizar” a relação entre estas esferas, amputada no decorrer 
do último século. Saudados inicialmente como uma tecnologia capaz de materializar a 
retórica do desenvolvimento sustentável – por ser uma fonte renovável de energia e 
pela potencialidade de produção existente nos países do Sul, como defende o influente 
ecossocioeconomista Ignacy Sachs (2007), os biocombustíveis são hoje considerados por 
nomes como Jean Ziegler (2007), relator da ONU, ou Paul Krugmann (2008), como um 
crime contra a humanidade. A pretensão deste artigo não é indicar qual dos lados estaria 
com a razão, mas evidenciar as bases das controvérsias inseparavelmente científicas e 
sociais presentes na polêmica sobre os biocombustíveis. 

Três são as principais controvérsias presentes no debate internacional. Sob o ângulo 
ambiental, os biocombustíveis seriam vantajosos perante os combustíveis fósseis, por 
tratar-se de uma fonte renovável de energia e com menores níveis de emissão de gases 
de efeito estufa. Porém, os demais impactos na natureza seriam sub-dimensionados 
pelos seus defensores. Sob o ângulo social, os biocombustíveis seriam um trunfo para 
os países mais pobres, pois permitiriam a formação de um mercado mundial no qual 
estas nações teriam vantagem comparativa perante os países mais ricos, possibilitando 
a inclusão de agricultores e de regiões do globo. Para os críticos, isso não passaria de 
ilusão, pois tenderia a haver uma captura dos mecanismos de incentivo pelos agricultores 
mais estabelecidos, como bem o demonstra a experiência brasileira do Proálcool. Sob o 
ângulo econômico, haveria uma eficiência no estímulo e adoção dos biocombustíveis, 
pois eles seriam uma alternativa à dependência e à incerteza que cerca o fornecimento do 
petróleo. No entanto, a recente alta dos preços de alimentos é utilizada como argumento 
para demonstrar como esta nova tecnologia de energia levaria a uma concorrência no uso 
dos fatores de produção, impactando no mercado de alimentos. 

O objetivo deste artigo é, evidenciando as bases científicas e sociais das controvérsias 
em torno dos biocombustíveis, interrogar em que medida as sociedades vêm conseguindo 
equacionar estas controvérsias. Para isso será analisado o Programa Nacional se Produção 
e Uso de Biodiesel (PNPB), um programa brasileiro que procura justamente explorar um 
triplo critério de eficiência, amalgamando interesses econômicos, sociais e ambientais. 
Coerente com a idéia de “revascularizar” as esferas na relação entre tecnologias, 
economia e natureza, o artigo recusa as duas visões que hoje polarizam o debate sobre 
biocombustíveis: de um lado, um viés que tomaria em conta somente os aspectos técnicos 
e tecnológicos contidos em cada uma das três polêmicas apresentadas e, de outro lado, uma 
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visão que tende a colocar todo o acento nos desequilíbrios políticos que, inevitavelmente, 
levariam a uma divergência entre as intenções sociais, econômicas e ambientais do 
programa. A abordagem aqui proposta busca compreender as determinações sociais e 
ambientais que envolvem a difusão desta tecnologia, considerando que, tanto quanto 
as determinações e vantagens tecnológicas ou econômicas, importam as incertezas 
decorrentes do baixo grau de conhecimento e da complexidade que envolve os temas 
socioambientais e econômicos, bem como as formas de governança que acabam por 
estabilizar o mercado diante destas incertezas. 

A hipótese que se pretende demonstrar é que, embora existam tecnologias capazes de 
equacionar os dilemas presentes no debate internacional, e que o recém criado mercado 
nacional de biodiesel seja extremamente promissor no sentido de mostrar como uma 
alternativa tecnológica pode conter em si a promessa de equacionar dilemas, a um só 
tempo, econômicos, sociais e ambientais, as instituições capazes de levar à adoção 
destas tecnologias estão imersas em formas de governança ainda incapazes de orientar 
o comportamento dos agentes na direção deste triplo critério de eficiência (econômica, 
social e ambiental).  

1. Controvérsias Científicas, Controvérsias Sociais

1.1. Primeira controvérsia – a sustentabilidade ambiental dos biocombustíveis

A chamada sustentabilidade dos biocombustíveis não é algo que deriva automaticamente 
do fato de que se trata de uma fonte renovável de energia e que, portanto, a tornaria 
preferível às fontes fósseis. Como se sabe, a teoria econômica concebe sob diferentes 
critérios o que pode ser considerado sustentável ou não.  A sustentabilidade pode ser 
vista como função do grau de substitubilidade de recursos em vias de escassez, o que 
garantiria a base material para continuidade da satisfação das necessidades humanas 
(Solow, 1974). Em contraste, a sustentabilidade é mais do que a segurança no suprimento 
de matérias primas: existem serviços ambientais prestados pela natureza, que dependem 
da capacidade de resiliência dos ecossistemas, algo que pode ser comprometido de 
maneira irreversível bem antes que algum insumo ou matéria prima dê sinais de escassez 
(Georgescu-Roegen, 1971). Por isso, para além das vantagens de tratar-se de uma fonte 
renovável de energia e com menores níveis de emissão de gases estufa na queima, ter-se-ia que 
interrogar se os impactos gerados pela produção de matérias-primas para biocombustíveis, 
como a possível expansão de monoculturas ou a pressão sobre ecossistemas frágeis não 
produziriam resultados ruins em termos globais. Não se pode deixar de lado, ainda, a dúvida 
sobre se o questionamento acerca do modelo de consumo estaria sendo evitado ou adiado, 
com o fôlego provido por esta tecnologia à expansão do consumo. 
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Ainda que a escassez seja um dos principais argumentos em favor de uma maior 
diversificação da matriz energética, com maior peso relativo de fontes renováveis, Sachs 
(2007) salienta que as transições energéticas do passado não foram motivadas pelo 
esgotamento de fontes energéticas, mas pela identificação de novas fontes com qualidades 
superiores e custos inferiores.  Mas a dificuldade para saber se os biocombustíveis são 
qualitativamente superiores, ao menos sob o ângulo ambiental, reside em três incertezas. 

Primeiro, na impossibilidade de determinar a pressão que a produção de biocombustíveis 
pode exercer sobre os ecossistemas, considerando a pressão indireta sobre a fronteira 
agrícola. Por exemplo, ninguém pode afirmar com certeza que o deslocamento da atividade 
pecuária pela expansão da cultura canavieira no Brasil esteja estimulando uma produção 
mais intensiva ou maior pressão sobre as fronteiras da Amazônia. Os malabarismos 
estatísticos para demonstrar que existe área disponível para expansão das atividades 
agrícolas não nos informa sobre o comportamento efetivo dos agentes econômicos, que 
não necessariamente priorizam as áreas degradadas ou livres, preservando as áreas com 
sensibilidade ambiental. 

Segundo, na constatação de que todo o balanço de efeito estufa fica irremediavelmente 
comprometido, pois boa parte das emissões está relacionada com mudanças no uso da 
terra e com a atividade de desflorestamento (e, ademais, não existem metodologias 
consolidadas para mensurar estes efeitos indiretos). 

Terceiro, porque o balanço energético teria que abranger todos os fluxos de energia 
envolvidos na produção das matérias-primas que darão origem ao biocombustível. É 
muito comum, entretanto, que neste cômputo sejam confrontados apenas o montante 
de energia fóssil empregada na produção com aquele disponibilizado na queima do 
biocombustível. Mesmo o conceito de “energy efficiency” (World Watch Institute, 2006), 
que considera todos os tipos de energia empregada, não leva em conta outros fluxos 
energéticos envolvidos nestas cadeias, como é o caso dos co-produtos que resultam 
da produção de biocombustíveis, como os farelos no caso das oleaginosas, a matéria-
orgânica para fertilização dos solos (economizando insumos de origem fóssil), e as 
possibilidades de co-geração de energia, como é o caso do aproveitamento do bagaço da 
cana para produção de eletricidade. 

1.2. Segunda controvérsia: biocombustíveis e a inclusão dos mais pobres

Sob o ângulo social, os biocombustíveis seriam um trunfo para os países mais pobres, 
pois permitiriam a formação de um mercado mundial onde estas nações teriam vantagens 
comparativas que possibilitariam a inclusão de agricultores e de regiões hoje marginais 
às principais dinâmicas econômicas. Os críticos não vêem outra possibilidade que não 
uma captura dos mecanismos de incentivo, à exemplo da experiência brasileira do 
Proálcool, em que os investimentos públicos acabaram se pautando exclusivamente pela 
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busca de ganhos de produtividade. Isto porque, como ensina a literatura, as instituições 
não são somente regras do jogo, como na clássica definição de Douglass North, às quais 
os agentes obedeceriam segundo um comportamento racional e previsível. Há, como 
bem lembra Pierre Bourdieu, um jogo das regras que é posto em prática pelos agentes 
sociais e que acaba por conferir o sentido real dos sistemas de incentivos – interesses 
e poder influenciam sobremaneira o destino de investimentos públicos, ainda que, em 
geral, ausentes do repertório de planejadores e políticas. 

No caso da formação de mercados de biocombustíveis, existem constrangimentos 
para as vantagens comparativas desta tecnologia e da disponibilidade de recursos para 
produção de matérias-primas se transformarem em vantagens competitivas. Para os países 
centrais, a questão da autonomia e da segurança de suprimento (quando as importações 
forem imprescindíveis) orienta as estratégias políticas e econômicas, e demanda a 
construção de um mercado mundial com diversos ofertantes e produtos padronizados. 
Isto implica em necessidades específicas em termos de tecnologia, logística, coordenação 
de investimentos etc., e é justamente nos países e regiões mais pobres em que mais 
dificilmente se estabelecem as formas de governança capazes de engendrar a arquitetura 
exigida para a criação e funcionamento destes novos mercados. 

1.3. Terceira controvérsia: biocombustíveis e a eficiência de um novo mercado

Sob o ângulo econômico, haveria uma eficiência no estímulo e adoção dos 
biocombustíveis, pois eles seriam uma alternativa à dependência e à incerteza que cerca 
o fornecimento do petróleo. No entanto, a recente alta dos preços de alimentos é utilizada 
como argumento para demonstrar como esta nova tecnologia afeta negativamente o 
mercado alimentar. O que esta controvérsia indica é que os mercados de biocombustíveis 
não podem ser entendidos apenas nos seus próprios termos. Eles são desdobramento 
de dois outros mercados específicos, organizados segundo regras muito próprias: o 
mercado de energia e o mercado de alimentos. No caso do mercado de energia, sabe-se 
que os picos de preço do petróleo ao longo do tempo foram determinados menos pelo 
confronto entre oferta e demanda, e mais pela instabilidade nas regiões produtoras e pela 
estrutura oligopolizada do setor, sendo impossível argumentar com segurança sobre o 
comportamento futuro dos preços. No caso do mercado de alimentos, sabe-se que ao 
menos quatro fatores contribuíram para a alta recente dos preços: o aumento do consumo 
de alimentos nos países com economias em expansão, a quebra de expectativas de safra 
em alguns países exportadores por problemas ambientais, a desestruturação de estoques 
reguladores derivada das políticas de liberalização comercial, a própria alta do petróleo 
e o decorrente impacto sobre insumos agrícolas e custos de transporte, sem contar a 
especulação nos mercados futuros. 

Se os mercados de biocombustíveis são tributários destes outros dois mercados, 
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significa que eles estão sujeitos às determinações que emanam destes mercados, como 
a contaminação da estrutura de formação de preços, e significa também que herdam 
padrões de comportamento formados naqueles dois mercados. No caso do mercado de 
alimentos, o forte componente produtivista, onde as variáveis ambientais não importam, 
salvo como externalidades negativas, se faz presente. E no caso do mercado de energia, 
a estrutura monopolista da renda igualmente se reproduz nos biocombustíveis. 

Isto, contudo, não significa necessariamente que se terá uma concorrência deletéria no 
uso de recursos naturais como fatores de produção, sobretudo terra e água. Nem tampouco 
que o mercado de biocombustíveis será ineficiente porque gerado à dependência do 
mercado de combustíveis fósseis e não em concorrência com ele.  Significa, sim, que 
existem formas e mecanismos possíveis de equacionar estes dois dilemas, como de resto 
todos os outros apontados anteriormente. A concorrência no uso de fatores de produção 
pode ser contornada com o uso de sistemas de produção consorciada de alimentos e 
energia, como tem alertado Ignacy Sachs. A pressão excessiva sobre ecossistemas pode 
ser equacionada com formas de zoneamento que prevejam critérios e condições para a 
expansão de culturas destinadas ao suprimento de matérias-primas. A inclusão de regiões 
e segmentos mais pobres pode ser alcançada através do desenho de sistemas de incentivo 
capazes de gerar competitividade local. A eficiência do mercado, finalmente, pode ser 
obtida através de uma boa arquitetura institucional. Em uma palavra, as formas de 
governança e o ambiente 
institucional é que 
podem determinar se as 
variáveis presentes nas 
controvérsias em torno 
dos biocombustíveis 
serão ou não ajustadas 
de maneira a perseguir a 
convergência nos ganhos 
econômicos, sociais e 
ambientais. Estariam as 
iniciativas mais recentes, 
caso exemplar do PNPB, 
pondo em marcha arranjos 
institucionais e formas de 
governança compatíveis 
com este intento? 

Figura 1. Paisagem típica de uma das áreas prioritárias 
para produção de biodiesel - o Sertão nordestino
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2. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel

2.1. O que é o PNPB

O PNPB traz em si um conjunto de inovações potenciais, a começar pelo objetivo de 
promover eficiência econômica, ambiental e social simultaneamente, o que, entretanto, 
somente pode ser confirmado no médio e no longo prazo. Gestado em 2003, o programa 
lança mão de um conjunto articulado de mecanismos que envolvem: o estabelecimento 
de uma porcentagem de biodiesel a ser obrigatoriamente misturada no diesel fóssil 
comercializado no país (assegurando o volume de demanda); a centralização da 
comercialização do produto, que só pode ser vendido em leilões controlados pela ANP; 
incentivos tributários estruturados de forma a fomentar a inclusão social e reduzir 
disparidades regionais; o fomento a linhas de pesquisa de tecnologias agronômicas e 
industriais; política de financiamento, com reduções nas taxas de juros para investimento 
no setor. O programa adota ainda o mecanismo do Selo Combustível Social (SCS), que 
dá direito à participação preferencial nos leilões de compra do biodiesel. Para obtê-lo, as 
empresas devem obedecer a três requisitos: aquisição de matérias primas da agricultura 
familiar (em percentuais definidos para cada grande região), garantia de prestação 
de assistência técnica aos agricultores, e a anuência de representações coletivas da 
agricultura familiar aos contratos firmados.

A inserção da agricultura familiar no mercado de biodiesel liga-se a uma inovação 
relevante na esfera dos sistemas de governança local. No âmbito dos arranjos 
produtivos formados em torno das indústrias de biodiesel, é prevista a articulação 
entre os agricultores, empresários e sindicatos na negociação e execução de contratos 
socialmente monitorados, que estimulam comportamentos de cooperação, sob um 
registro de complementaridade entre atores que tiveram entre si um longo histórico de 
conflitos e oposição (Abramovay e Magalhães, 2007). Nas diretrizes do programa estão 
estabelecidos, como princípios, o enfoque regional, que deve pautar a organização da 
produção agrícola e o desenvolvimento de áreas rurais, e o objetivo de complementação 
de renda, no âmbito da agricultura familiar, a fim de evitar monocultivos e a dependência 
exclusiva deste mercado.

A condução do programa hoje conta com um espaço de articulação interministerial 
que visa responder, em termos da estrutura de governo, às múltiplas esferas e linhas 
de ação que a gestão do programa requer. O PNPB é conduzido por um Grupo Gestor 
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, do qual participam 12 ministérios que 
tem ações relacionadas à produção de biodiesel. Destacam-se, na gestão do programa, o 
Ministério de Minas e Energia (ao qual estão ligados a ANP e a Petrobrás, responsáveis 
pelo controle da comercialização através dos leilões, pelo controle da mistura, pelas 
especificações técnicas e controle de qualidade do produto, e pela fiscalização junto 
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às indústrias produtoras); a Secretaria da Receita Federal que regula e fiscaliza os 
aspectos tributários; o Ministério de Ciência e Tecnologia que abriga linhas de pesquisa 
relacionadas aos biocombustíveis; o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
responsável pelas ações relacionadas ao Selo Social; o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento que, além da ingerência óbvia sobre as políticas de produção 
de matérias-primas foi o responsável pela elaboração do Plano Nacional de Agroenergia 
2006-2011, desenvolve pesquisas e é responsável pelo zoneamento agroclimático das 
diversas culturas. A articulação destas esferas de governo é feita no âmbito da Comissão 
Interministerial, que é uma instância de caráter decisório, coordenada pela Casa Civil. 
Existe também uma Sala de Situação, que é um espaço de acompanhamento e interação 
com agentes de fora do governo. 

Para além do âmbito do governo federal, existem ações para articulação com os níveis 
estadual e local de governo, que avançam de forma desigual nos diferentes estados. 
Além disso, através das políticas federais nas diferentes áreas, existem parcerias com 
diversas instituições para pesquisa e capacitação, e busca-se conferir uma coerência ao 
conjunto destas ações.

Figura 2. Detalhe de usina de pequeno porte para produção 
de biodiesel na Bahia
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2.2  Notas para um balanço de uma trajetória em curso

Como foi dito anteriormente, somente no médio e longo prazo é possível fazer um 
balanço de fato do PNPB. No entanto, examinar sua trajetória permite visualizar algumas 
das principais disjunções.  Menos do que uma avaliação, portanto, as próximas linhas 
estão destinadas a analisar três questões que materializam as polêmicas internacionais 
apontadas. Trata-se de saber: a) se os esforços envidados até o momento permitiram de 
fato criar um novo mercado; b) se há ganhos ambientais, pois esta é uma das principais 
justificativas deste tipo de tecnologia; e c) se os agricultores mais pobres estão sendo 
incluídos, pois esta é a face social do programa.

2.2.1 Formou-se um novo mercado? 

É possível afirmar que, neste momento, existe um mercado nacional de biodiesel, com 
um volume de produto estabelecido pelo governo, que orienta as estratégias empresariais; 
existe uma capacidade industrial instalada que cresceu vertiginosamente nos últimos 
três anos5, o que demonstra a aposta dos capitais neste segmento; existem linhas de 
financiamento para o setor, um processo de estruturação de um campo de pesquisa e 
desenvolvimento voltado para as tecnologias ligadas ao biodiesel.

Os contornos do mercado
Atuam no mercado trinta e oito empresas dos setores de energia, do agronegócio da 

soja, químico e petroquímico, produzindo em volumes que evoluem rapidamente, como 
mostra a tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 – Volumes de biodiesel produzido no Brasil
Ano 2005 2006 2007 2008

Volume (m³) 700 70.000 402.000 1.000.000*

Fonte: ANP 
*Expectativa, em função da obrigatoriedade do B3, a partir de julho de 2008.

O Selo Combustível Social firmou-se como instituição no mercado. Hoje a maioria 
das indústrias aptas a operar no mercado detém o SCS6. Este interesse por parte das 
impressas decorre da combinação de dois mecanismos previstos no PNPB: das isenções 
tributárias incidentes sobre o volume de matéria-prima adquirida da agricultura familiar, 

5  Em 2008 chegava a 2.731 milhões de m3, o suficiente para suprir uma mistura de mais de 5% no diesel 
comercializado.
6  Em junho de 2008, 98% da capacidade industrial instalada detinham o SCS, segundo dados da ANP e 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
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mas principalmente do acesso preferencial aos leilões, nos quais 80% do volume 
adquirido é disputado apenas por indústrias com SCS (para venda dos demais 20% todas 
as empresas participam). Do total de biodiesel vendido em leilões no primeiro semestre 
de 2008, 99,2% foi adquirido por indústrias com Selo. 

É interessante notar também que o mercado de biodiesel, que vem apresentando uma 
paulatina desconcentração7, sendo que, em julho de 2006, a maior empresa detinha 70% 
do mercado e, em agosto de 2008, aproximadamente 50% do mercado era dividido pelas 
três maiores empresas8.

Balanço energético, custos e viabilidade econômica
É possível afirmar, portanto, que os mecanismos previstos no marco regulatório do 

PNPB colocaram em marcha a estruturação de um mercado e de uma cadeia produtiva 
agroindustrial com grande potencial de expansão9. Não obstante, um conjunto de 
questionamentos relevantes tem sido levantado, dos quais destacam-se as dúvidas sobre 
o balanço energético do biodiesel e os altos custos de oportunidade envolvidos na sua 
produção.

Duvida-se da viabilidade econômica do programa, principalmente em função do custo 
atual do biodiesel que, pressionado pelos preços dos óleos vegetais, é superior ao preço 
do diesel no mercado interno. Questiona-se ainda, como decorrência desta preocupação, 
que manter o biodiesel no mercado implica em custos dificilmente calculáveis com os 
quais  governo e  sociedade terão que arcar,  até que  o biodiesel possa concorrer com o 
diesel sem depender de aportes de investimentos públicos.

Um ponto a ser considerado na análise desta questão é o fato de que hoje o biodiesel 
não está em concorrência com o diesel em função da vigência das regras do mercado 
obrigatório. Subjaz a este modelo uma aposta de que a competitividade do biodiesel 
pode se equacionar ao longo do tempo, em uma trajetória de aprendizado que permita 
a estruturação mais completa da fase agrícola, bem como a evolução das tecnologias 
industriais. Não existem elementos, hoje, para se fazer um balanço sobre a legitimidade 
dos custos de se manter o biodiesel no mercado, em condições como as atuais, visto que os 
resultados do programa – e, portanto, do aporte de recursos públicos por ele canalizados 
– são ainda uma incógnita. Na hipótese de o programa alcançar seus objetivos sociais e 
ambientais, o cálculo do retorno dificilmente seria feito em termos financeiros. 
7  Ao longo destes quatro anos de programa, o número de empresas que vendem biodiesel nos leilões tem 
crescido. Conforme os dados da ANP, em 2005, apenas quatro empresas comercializaram no primeiro 
leilão, número que dobrou nos dois leilões seguintes, e chegou a 14 nos dois últimos leilões. 
8 Brasil Ecodiesel (24%); Granol (14%) e ADM (13%). 
9  O consumo de diesel no país em 2008 estava na casa de 40 bilhões de litros, dos quais aproximadamente 
10% era importado, distribuindo-se em três grandes setores: transporte (75%), agropecuária (16%) e 
transformação (5%), que utiliza o diesel na produção de energia elétrica. Mesmo com uma queda no 
percentual de importação desde 2004, os dispêndios com a importação cresceram, em função da alta do 
preço do petróleo.
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Isso não retira a importância da comparação de custos entre biodiesel e o diesel fóssil 
(ainda que talvez seja improvável se chegar a um cálculo preciso, pois os subsídios e 
investimentos embutidos no preço do diesel não são transparentes). De fato, o aumento 
vertiginoso dos preços dos óleos vegetais desde 2006 colocou em xeque os contratos 
no mercado de biodiesel, comprometendo tanto os elos entre agricultores e indústrias 
quanto as entregas de biodiesel para a Petrobrás, refletindo nos preços mais elevados de 
venda nos últimos leilões.

Gráfico 1 - Evolução dos Preços dos Óleos Vegetais no Brasil

Entretanto, não é possível compreender a dinâmica deste mercado apenas confrontando 
os preços de óleos vegetais e o preço do biodiesel nos leilões utilizando uma lógica 
unilinear de inputs e outputs. A mesma necessidade de complexificar o cálculo do balanço 
energético vale para a eficiência de cada matéria prima, pois só o teor de óleo do grão 
não é suficiente para que se possa calculá-la, já que existem outras eficiências derivadas 
de outros mercados. A soja é um bom exemplo disso, pois esta cadeia foi montada para 
exploração do farelo (principalmente para ração animal), e a exploração comercial do 
óleo era, até pouco tempo atrás, secundária. Segundo as análises feitas pela coordenação 
de biocombustíveis no MDA, as empresas que têm apresentado um bom desempenho 
são verticalizadas (processam o grão dentro de seus complexos agroindustriais), e têm 

Fonte: Secex/MDIC; ABOISSA; Cepea; USDA.

Elaboração: Ministério do Desenvolvimento Agrário
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mecanismos para auferir ganhos em outros mercados. Apesar da predominância atual da 
soja, vale salientar que a lógica de explorar o óleo empregado no biodiesel como mais 
um dos produtos que geram receitas para as empresas vale para as demais matérias-
primas – como é o caso da Bertim, empresa que produz biodiesel a partir do sebo animal, 
permitindo um ganho que aumenta a competitividade da carne, seu principal mercado.

Nesta lógica, a viabilidade para as empresas está relacionada à composição de lucros 
em diferentes mercados, explorando co-produtos das oleaginosas (farelo e torta), ou 
comercializando óleos mais caros em outros mercados e empregando no biodiesel 
matérias-primas mais baratas. Neste sentido, é notável a articulação entre o mercado 
de biodiesel e o mercado de produtos alimentares. Estes mecanismos que as empresas 
têm utilizado para ampliar sua competitividade são importantes para as estratégias de 
expandir e diversificar a aquisição de oleaginosas junto à agricultura familiar, mas vale 
notar que, pelas normativas vigentes, era vetada a redução de tributos para os casos em 
que a matéria-prima adquirida da agricultura familiar não seja efetivamente empregada 
na produção de biodiesel.

O balanço energético do biodiesel é muitas vezes questionado, principalmente quando 
se considera que a composição de matérias-primas tem predominância da soja (que 
tem um teor de óleo baixo relativamente a outras oleaginosas), e mais ainda quando 
comparado ao etanol. Como já foi dito acima, mesmo o cálculo de energy efficiency 
precisa ser problematizado, pois um balanço efetivo teria que considerar o conjunto de 
diferentes fontes energéticas empregadas (sua disponibilidade e seus custos econômicos 
e ambientais), e as diferentes formas de energia gerada, incluindo não apenas a energia 
disponibilizada na queima do biodiesel, mas a energia disponibilizada em outras cadeias, 
inclusive as alimentares.  

Vê-se que as articulações entre diferentes mercados que envolvem matérias-primas 
e co-produtos do biodiesel são centrais tanto para o equacionamento da viabilidade 
econômica, quanto para o balanço energético. Além disso, a eficiência econômica e 
energética do biodiesel será determinada por um conjunto de condicionantes ligados 
à dinâmica da economia global nos setores agroindustriais e no setor altamente 
oligopolizado (e imprevisível) do petróleo; às políticas, mecanismos de incentivo e 
formas de governança que podem imprimir diferentes direções à configuração da matriz 
energética brasileira; às trajetórias de evolução tecnológica (determinadas por sua vez 
por um conjunto particular de incentivos e interesses); e às políticas que incidem sobre 
a disponibilidade de matérias-primas, além da evolução do marco regulatório do próprio 
biodiesel.

A polêmica alimentos X energia
A atuação concomitante das empresas que vendem biodiesel em mercados de produtos 

alimentares remete à polêmica da possível disputa de recursos naturais que poderiam 
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ser empregados na produção de alimentos. O que se observa até o momento, no âmbito 
da produção de matérias-primas para ao biodiesel, é que esta concorrência não tem 
acontecido, visto que ganhos econômicos são obtidos simultaneamente com o óleo e 
com os farelos. De fato, as proporções de farelo e torta nas oleaginosas que hoje se 
afiguram na carteira de possibilidades para o biodiesel são maiores do que a proporção 
de óleo, conforme mostra a tabela 2.

Tabela 2 - Composição das principais oleaginosas comercializadas no Brasil

Oleagiosa Proporção de óleo Proporção de 
farelo

Proporção de 
torta

Soja 18% 82%
Amendoim 48% 52%
Gergelim 40% 60%
Canola 45% 55%
Girassol 48% 52%
Mamona 45% 55%

Dendê 25% 75%

Fonte: informações compiladas pelo MDA, a partir de dados da ABOISSA e CONAB

Além das sinergias com a produção de alimentos verificadas no caso da soja e do sebo 
bovino (descarte da produção de carne), é de se notar que, apesar de pequena, a produção 
de mamona para biodiesel no Nordeste do país ocorreu em consorciamento com milho, 
feijão e abóbora em 80% dos casos.

Em termos globais, a questão do aumento dos preços dos alimentos deve ser considerada 
com cuidado. Um dos fatores considerados é a relação entre oferta e demanda: segundo 
o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), no último ano houve um 
déficit de 21 milhões de toneladas de alimentos no mundo, considerando arroz, soja, 
milho e trigo, sendo estes dois últimos os responsáveis pelo déficit. O mesmo cálculo 
mostrou um superávit de 26 milhões de toneladas no Brasil, o que poderia ser tomado 
como um indício parcial de que, no país, a demanda para o mercado de biocombustíveis 
não estaria comprimindo a oferta de alimentos.

Todavia, seria irresponsabilidade descartar os possíveis impactos nos mercados 
agrícolas advindos da expansão da produção de biocombustíveis. É necessário 
compreender as diferentes articulações entre diferentes segmentos de mercados agrícolas 
e os diferentes tipos de biocombustíveis, considerando desde a relação entre oferta e 
demanda (o etanol de milho é um exemplo com evidentes impactos no mercado de 
alimentos), até as possibilidades de produção consorciada de alimentos e matéria-prima, 
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e de ganhos simultâneos em mercados de energia e de alimentos, à exemplo da soja, 
como tratado acima. Além disso, é importante não perder de vista um conjunto amplo de 
fatores que concorrem para a formação de preços nacionais e internacionais. Em linhas 
gerais, podem ser citados: as variações climáticas, a dinâmica econômica nos diferentes 
países e os fluxos de renda entre os segmentos de população, e as especulações financeiras 
em torno dos estoques nos países desenvolvidos. Considerando esse conjunto de fatores, 
e tendo em vista ainda a flutuação dos mercados agrícolas que reagem anualmente às 
variações de preços, resta mais uma vez a grande incerteza em relação às tendências 
futuras.

2.2.2 Houve ganhos ambientais?
No principal chamariz do PNPB, que é a descarbonização da matriz energética, reside 

um ganho ambiental até agora inconteste. Mas além da redução de emissão de gases de 
efeito estufa no consumo do biodiesel, o programa defende ganhos ambientais no âmbito 
da produção de matérias-primas, colocando-se em franca oposição ao modelo monocultor 
e ao avanço sobre áreas de vegetação natural. A primeira consideração a ser feita é que 
não há elementos para fazer uma avaliação mais ampla, pois não existem informações 
sistematizadas.

Não é possível comprovar inequivocamente, até o momento, efeitos deletérios ao 

Figura 3. Mamona em baga
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ambiente. Apesar dos temores justificáveis de expansão da soja sobre biomas frágeis 
como o Cerrado ou mesmo da pressão indireta sobre a Amazônia, informações oficiais 
mostram que a área plantada de soja decresceu em 2,7mi de hectares nas últimas duas 
safras, depois de um crescimento constante entre as safras de 1990/1991 e 2004/200510. 
Este dado é relevante, mas não suficiente para sustentar qualquer afirmação definitiva 
em relação os possíveis processos de avanço sobre áreas naturais. A utilização das fibras 
restantes do esmagamento de algumas oleaginosas para adubação do solo é uma prática 
ambientalmente positiva, mas não pode ser considerada como avanço importante, visto 
que é relativamente difundida em diferentes sistemas de cultivo.

A expansão da produção de matérias-primas para biodiesel está associada à necessidade 
do zoneamento agroclimático. Mas, mesmo considerando a importância deste 
instrumento, existe uma carência de introjetar critérios mais abrangentes de zoneamento, 
como aqueles envolvidos no zoneamento ecológico-econômico, o que daria consistência 
ao enfoque ambiental e territorial defendido pelo programa. 

Assim, apesar do propósito de ancorar o programa no tripé da sustentabilidade, seu 
desempenho em termos ambientais depende de um processo de construção de parâmetros, 
normas, instrumentos de controle e monitoramento que ainda está por ser desencadeado. 
Os incentivos para geração de benefícios ambientais no âmbito da produção agrícola 
são ainda restritos, como o são, aliás, para todas as outras culturas. Isso significa que o 
programa não conta com mecanismos para direcionar o comportamento dos agentes de 
forma a evitar a reprodução dos padrões produtivistas da agricultura convencional. 

10  Segundo dados da CONAB disponibilizados no site do MAPA (acessado em 10/09/08).

Figura 4. Lavouras e vegetação típicas do Semi-árido
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2.2.3 Os mais pobres foram incluídos?

Até o momento, o programa não logrou incluir os setores menos estruturados e 
tampouco as regiões inicialmente tomadas como prioritárias. Em relação a estes 
resultados é necessário fazer uma ressalva: não existem informações consolidadas, 
visto que os números de contratação da agricultura familiar de 2007 são ainda objeto de 
apuração pelo MDA – as dificuldades decorrem da grande diferença entre os números 
de prospecção fornecido inicialmente pelas empresas, de contratos assinados e de 
agricultores que efetivamente comercializaram no final da safra. 

Sabe-se, contudo , que o programa ficou muito aquém do esperado em termos de 
inclusão de agricultores familiares, particularmente no Nordeste do país; que a maioria 
dos agricultores familiares que entregou para as indústrias produziu soja, tendo 
acontecido, em 2007, uma concentração de área de produção e renda neste produto. Os 
dados referentes às receitas auferidas (tabela 3) mostram ganhos maiores por hectare 
com outras oleaginosas, o que reforça a necessidade de diversificar a composição de 
matérias-primas na agricultura familiar e indicam o potencial de atratividade para os 
agricultores.

Tabela 3 - Renda auferida por matéria-prima na agricultura familiar em 2007
Matéria-prima Receita média por família 

(R$)
Receita média por hectare 

(R$)
Amendoim 217.856 3.650

Girassol 3.140 1.290
Canola 9.510 570
Dendê* 4.483 480

Mamona 494 387
Nabo forrageiro 13.286 383

Soja 6.011 274

*O dendê ainda não estava, em 2007, em sua produtividade plena
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Os resultados de inclusão social no Nordeste foram particularmente frustrantes, 
sendo as principais causas apontadas: a pouca organização dos produtores; o baixo 
acesso a tecnologias, conhecimento e aos insumos de produção; e a dependência de 
uma única empresa. Ainda assim, vale ressaltar que, em função da nova oportunidade de 
comercialização criada pelo mercado de biodiesel, houve uma forte elevação de preços 
pagos ao agricultor11.
11  O preço da mamona em baga em janeiro de 2002 era de R$27,00 e em maio de 2008 era de R$75,00 
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Concentração Regional
Um dos principais questionamentos feitos ao programa refere-se à frustração, 

até o momento, do propósito de promover a redução das assimetrias regionais, 
beneficiando áreas rurais nas regiões Nordeste e Norte. Os dados de produção de 
biodiesel fornecidos pela ANP mostram uma variação expressiva das regiões ao 
longo destes quatro anos, em que as regiões Norte e Nordeste perdem espaço a 
partir de 2006 enquanto o Centro-Oeste e o Sul do país apresentam uma trajetória 
de crescimento, como mostra o Gráfico 2. 

conforme cotações da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia.

Figura 5. Técnicas rudimentares de cultivo agrícola no Semi-árido
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Gráfico 2 Participação regional no PNPB 2005-2008 
(percentuais sobre o total de produção/ano)*

A importância da participação do Sul e do Centro-oeste está diretamente ligada à 
oferta abundante de soja, que é uma das cadeias agroindustriais mais estruturadas no 
país, inclusive com a participação dos segmentos mais capitalizados e tecnificados da 
agricultura familiar. No âmbito da agricultura familiar, soma-se ainda o maior grau de 
organização dos produtores no Sul, que confere possibilidades de comercialização em 
escala. É determinante também o fato de que a soja é o óleo mais barato no mercado, e 
permite ganhos econômicos em outros mercados.

Ao mesmo tempo, a diversificação de oleaginosas para produção de biodiesel 
defronta-se com uma política de fomento historicamente pouco estruturada, com o fato 
de que até meados de 2007 havia pouca liquidez no mercado para as demais oleaginosas,  
e também com o caráter incipiente de estruturação de novas cadeias, cujo horizonte 
de consolidação é de médio e longo prazo. A superação desta situação depende da 
mobilização coordenada de um conjunto de elementos: pesquisa para cultivo de espécies 
nativas, com o desafio de viabilizar a escala em manejos ambientalmente adequados; 
zoneamento agroclimático de diversas espécies; capacitação da assistência técnica; 
capacitação e adesão de agricultores; produção de sementes. Vale dizer que existem 

(*) Percentuais sobre o total de vendas até julho de 2008.

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da ANP
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ações em diferentes ministérios (Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura) voltadas a estes desafios e que um 
dos tópicos em discussão na revisão da Instrução Normativa 01, que regula o mecanismo 
do SCS, é justamente o aprimoramento dos mecanismos voltados para diversificação de 
culturas.

2.2.4 Três dificuldades – por que elas existem?

Em síntese, nos primeiros anos de programa verificou-se uma tripla concentração: a 
matéria-prima predominante é a soja; há uma concentração tanto em termos industriais 
quanto em termos de contratação da agricultura familiar no Centro-Oeste e no Sul; e o 
fornecimento de matérias-primas está concentrado nos produtores mais capitalizados e 
estruturados. Por que estas concentrações persistem? 

Os aspectos analisados ao longo do texto permitem compreender que as dificuldades 
são, em grande medida, aspectos de uma mesma dificuldade, que é a de estruturar a base 
produtiva de oleaginosas em escala suficiente para atender à demanda que a indústria de 
biodiesel criou e, ao mesmo tempo, estruturar arranjos produtivos capazes de integrar 
agricultores familiares ao novo mercado, dentro de um modelo inovador onde a variável 
ambiental ganhe relevo maior do que no modelo produtivista. 

A soja foi a única matéria-prima passível de ser disponibilizada para o mercado de 
biodiesel no intervalo de duas safras –  o que não apenas volume de produção, mas 
envolve infra-estrutura de armazenagem, transporte etc., e as práticas sociais que 
sustentam a inserção dos sojicultores em mercados dinâmicos (como acesso a informação 
e ao crédito, por exemplo). A organização dos produtores do Sul do país, proporcionando 
ganhos de escala, bem como a proximidade dos principais mercados consumidores 
(concentrados no Sudeste), são também parte da explicação.

A inserção das camadas menos favorecidas da agricultura familiar dependerá do 
enfrentamento de um conjunto de carências estruturais que dificilmente permite 
resultados no curto prazo. Além das dificuldades no acesso ao crédito, e da precariedade 
da assistência técnica, a escala de vendas permanece sendo um grande desafio para 
pequenos produtores, o que exigirá um desenvolvimento das formas organizativas e 
uma mudança de mentalidade dos organismos sindicais. Os obstáculos historicamente 
verificados não diminuem a importância, entretanto, do questionamento em relação à 
adequação dos mecanismos institucionais mobilizados para promover a inclusão social.

Parte da explicação para a persistência das dificuldades é a inércia presente no 
comportamento dos agentes, enquanto não houver constrangimento ou estímulo 
suficiente em sentido contrário, e o tempo de maturação necessário para a 
disponibilização e uso de novas tecnologias, e para a organização de novas bases 
produtivas.

www.revistacontemporaneos.com.br

21



As instituições, entendidas como as regras do jogo social, que são interiorizadas pelos 
agentes e contribuem para guiar seus comportamentos são, ao mesmo tempo, âncora 
para a inércia dos comportamentos, e fonte de estímulo para as mudanças (Hodgson, 
2006). Compreendê-las, portanto, em suas formas variadas – de leis jurídicas a normas 
morais, de convenções sociais a tradições culturais e códigos de conduta – é útil para 
compreensão das polêmicas apontadas e dos possíveis encaminhamentos que podem ser 
dados a elas.

Se instituições de mesmo nível podem ser complementares ou concorrentes e, se as 
instituições de níveis diferentes podem se reforçar ou se contrapor (Amable et al.,  1997) 
– é no ambiente institucional mais abrangente que reside outra parte da explicação para 
persistência das dificuldades do PNPB. Isso pode ser visto, por exemplo, nos gargalos 
com que se depara o programa em termos de assistência técnica e na lentidão com que se 
movem as ações neste campo (particularmente nas instituições oficiais, em sua maioria). 
Da mesma forma, a organização de novas bases produtivas depende das articulações 
entre os diferentes níveis de governo, e a possibilidade de que estas articulações gerem 
sinergias efetivas não depende apenas dos instrumentos previstos no marco regulatório 
do programa ou das dinâmicas de gestão internas ao programa. O estágio incipiente 
do pilar ambiental do programa nos remete à contraposição entre instituições que dão 
suporte, por um lado, ao setor agrícola no país e, por outro, à área de gestão ambiental 
– setorialização esta que também expressa a importância do ambiente institucional para 
os resultados do programa.

Uma outra parte da explicação para os resultados obtidos até o momento de elaboração 
deste artigo encontra-se no próprio marco regulatório do programa e nas formas de 
governança que ele promove. Além da viabilidade econômica, a grande aposta do 
programa tem sido os ganhos sociais. O mecanismo do SCS constitui, sem dúvida, um 
mecanismo que direciona o comportamento dos agentes no sentido de buscar a integração 
da agricultura familiar. Contudo, a sua regulamentação não foi suficiente para promover 
os ganhos sociais esperados, pois permitiu a adoção do caminho mais confortável que foi 
a contratação dos segmentos familiares estruturados da cadeia da soja. Cabem algumas 
considerações sobre o processo de evolução do marco regulatório do PNPB, visto que 
aí reside a maior governabilidade, e, portanto, a possibilidade de alterar os rumos do 
programa.

Marco regulatório em evolução
Naquilo que diz respeito ao marco regulatório específico do PNPB, entrevistas 

realizadas com os vários agentes permitem enxergar nas instâncias de coordenação 
do programa uma permeabilidade às críticas e aos ajustes propostos por empresas, 
movimentos sociais, e pesquisadores. Isso pode ser atestado pelo fato de que se 
encontram em discussão diversos aspectos para aprimoramento dos mecanismos de 
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incentivo no PNPB. Podem ser citados, neste sentido, a alteração das normas de isenção 
visando o estímulo à diversificação de oleaginosas12; a proposta de elaboração de um 
selo socioambiental; e as discussões relativas à revisão da Instrução Normativa 01 do 
MDA, de 2005, que regula o funcionamento do SCS13, das quais destacam-se algum 
pontos diretamente relacionados às dificuldades analisadas acima: (a) a diferenciação 
regional dos percentuais mínimos de aquisições da agricultura familiar; (b) a inclusão 
do cálculo dos custos de assistência técnica prestada pelas empresas no cômputo das 
aquisições da agricultura familiar, aumentando o peso relativo do apoio à produção frente 
às quantidades efetivamente adquiridas; (c) maior especificação e rigor de qualidade na 
prestação de assistência técnica, em clara reação à heterogeneidade do serviço prestado 
até o momento. Existem ainda propostas voltadas à diversificação de oleaginosas, 
envolvendo mudanças na tributação e percentuais de aquisição para fins do SCS.

Este processo de discussão está em aberto e, neste sentido, o propósito de apresentá-
los é tão somente o de explicitar algumas das questões em torno das quais os agentes 
identificam a necessidade de ajuste, e demonstrar que o marco regulatório específico do 
PNPB pode reservar mudanças para os próximos períodos.

12  O Decreto 6.458, de maio de 2008, altera o decreto 5.297, de dezembro de 2004: a isenção passa a 
valer para qualquer matéria-prima adquirida na de agricultor familiar enquadrado no Pronaf, nas regiões 
Norte, Nordeste e no Semi-árido.
13  Esta discussão tem acontecido entre diferentes equipes no MDA, e com o envolvimento de empresas de 
biodiesel com concessão do Selo, União das Empresas de Biodiesel – Ubrabio, Casa Civil, Ministério das 
Minas e Energia, Secretaria da Receita Federal, ANP, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, organizações 
de agricultores, entre outros.

Figura 6. A chuva chega no Sertão?
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CONCLUSÃO 

O objetivo deste artigo consistia em apresentar algumas das principais controvérsias 
envolvendo a produção e uso de biocombustíveis e compreender em que medida a 
experiência brasileira do PNPB vem conseguindo fazer frente às polêmicas contidas 
nestas controvérsias. Sobre as controvérsias, procurou-se demonstrar que elas não 
são somente decorrência de falta de conhecimento científico – a complexidade de tais 
questões impede que sejam afirmadas certezas capazes de orientar o comportamento dos 
agentes, ainda que sejam fundamentais os investimentos em pesquisa. 

Decorre disso a importância do segundo objetivo, a análise do PNPB, em que foram 
identificadas três ordens de problemas sobrepostas: a) nos mecanismos de governança do 
programa, que precisam ser aperfeiçoados de maneira a evitar a inércia no comportamento 
dos agentes e a tripla concentração hoje verificada; b) no ambiente institucional mais 
geral, em que incongruências ou confrontos entre instituições bloqueiam processos 
que o PNPB previa impulsionar; e c) no tempo necessário para que, tanto nas esferas 
institucionais quanto no âmbito da produção, as ações sejam ajustadas, sedimentadas, e 
gerem resultados. As formas de governança postas em movimento pelo PNPB constituem 
o campo sobre o qual é possível uma maior governabilidade, e uma das fontes de 
mudanças de mais curto prazo. Ao mesmo tempo, as formas de governança dependem 
do ambiente institucional, na medida em que são talhadas conforme certos incentivos e 
regras mais gerais e, tanto nos processos de mudança do ambiente institucional quanto 
das formas de governança, quanto do comportamento dos agentes, pesam diferentes 
formas de inércia. 

Apesar das ponderações, os resultados não são desprezíveis. Efetivamente o PNPB 
mostra-se como um programa potencialmente inovador e contém em si um embrião 
capaz de fazer frente, não sem dificuldades, às principais controvérsias apontadas. O 
PNPB é efetivamente uma iniciativa que revela, com uma nitidez que raramente se vê 
em outros campos, como os mercados não são apenas espaço de realização de lucro 
ou de suprimento de demandas – são, antes, construções sociais, no sentido dado pela 
obra de Pierre Bourdieu. E mostra também, não menos importante, como os mercados 
no mundo contemporâneo vêm, pouco a pouco e contraditoriamente, incorporando 
variáveis sociais e ambientais em seu funcionamento. 
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Figuras 1 e 6 – Fotos de Yumi Kawamura: arquivo pessoal, pesquisa de campo.
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