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E  mbora as origens do biodiesel remontem à 
invenção do motor com ignição por compressão, 
desenvolvido pelo engenheiro alemão Rudolf 

patente tenha sido atribuída ao brasileiro Expedito 
Parente nos anos 1980, sua incorporação efetiva à 

outras iniciativas que marcaram o redescobrimento do 
potencial do biodiesel destaca-se o Programa Brasileiro 

para a implementação do programa eram: 1) a diminuição 
2) a criação 

3) o crescimento 
da demanda global por combustíveis alternativos e 4) a 

acabou reformulado para incorporar a questão da in-

biodiesel, incentivando a geração de renda e emprego 

-
nalizar o programa, foi estabelecida, , por meio de um 

direcionadas à produção e uso de biodiesel como fonte 

a viabilidade do biodiesel, apoiando-se nas seguintes 

-

-

República o Programa Nacional de Produção e Uso 

-

institucionalizou uma redução das alíquotas da contri-
-
-

 Uma vez sancionada a Lei do Biodiesel, iniciou-

expectativas suscitadas pelo seu caráter inovador, 
havia um alto grau de incerteza quanto ao andamento 

a incorporação numa mesma esfera de ação pública 
de atores sociais tão distantes do ponto de vista dos 
interesses, valores, rotinas e cultura organizacional, 
como, por exemplo, a Petrobras e os agricultores 
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familiares, ainda que o programa tenha proporcionado 

 Em segundo lugar, os problemas encontrados 

trabalho junto com sindicatos e movimentos sociais 
no intuito de dar maiores informações sobre as regras 
contratuais, os padrões de produção industriais e as 
oportunidades de renda e trabalho proporcionadas 

pudessem servir como agentes de transmissão de 
informações e conhecimentos junto aos produtores 

dos recursos proporcionados pela rede 

seu trabalho de mapeamento 

buscando sobretudo opções 

havia várias soluções possíveis, 

lado, passou a incentivar pesquisas 
para elevar a produtividade e descobrir 
novos usos para a “torta” de mamona objetivando 

mais fortemente o uso de outras oleaginosas para 

-
-

tos, sejam eles críticos ou torcedores do programa, o 

resultados dos leilões públicos de venda de biodiesel, 
cujo desenho tinha sido idealizado para servir de matriz 
institucional inicial ao desenvolvimento do mercado e 

-
-

tusiasmo inicial e mostrando a necessidade de realizar 

ajustes institucionais e organizacionais para manter vi-

por exemplo, não tem apresentado crescimento regular 

-

-
toras de biodiesel estão com sua produção abaixo do 
que foi comprometido e parte do volume produzido não 
está em conformidade com as normas de qualidade 

 Em teoria, numa situação em que os preços 
do biodiesel compensam tanto os custos de 

produção quanto aqueles derivados dos 
problemas de coordenação entre os 

atraente para as empresas 
e as expectativas de lucros 
incentivariam maior disciplina 

entanto, os preços negociados 

de queda enquanto os preços 
internacionais das principais 

problemas organizativos da cadeia de 

 Esses problemas e suas possíveis 

do PNPB estão levando o governo e as demais partes 
interessadas no desenvolvimento do biodiesel a rever 

governo federal em relação ao desenvolvimento do 

públicos, assim como entre os diversos atores 

“No entanto, 

como toda inovação que

” 
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da cadeia, representa um outro conjunto de ação 
relacionado com os ajustes necessários para manter 

União Brasileira do Biodiesel (Ubrabio) e o ministro 

maior colaboração e facilitar a comunicação com os 

Combustível Social que ocorreu em Brasília e reuniu 
representantes das empresas produtoras de biodiesel 

de pesquisa, dos movimentos sociais e sindicais, das 

Centro-sul e Nordeste e da equipe da Secretaria de 

 

que os preços dos dois principais componentes do 
biodiesel (soja e mamona) colocam em xeque a 
viabilidade do programa, seja porque o preço da soja 
aumenta (soja) seja em função do dos preços pagos 

mamona, o alargamento da oferta se torna uma questão 

 Do ponto de vista da dinâmica institucional, o 
-

organizações e instituições envolvidas na formulação 

estatais, participaram direta e indiretamente um con-

-
ção organizacional e institucional aponta para a com-
plexidade dos valores e interesses em jogo na formula-

causas e efeitos do processo de decisão um exercício 

modos de coordenação, tanto em níveis interindividuais 
como interorganizacionais, implica o reconhecimento 

-
rem os policy makers, e da complexidade das formas 

PNPB, com seu foco na inclusão social, sua expectativa 
de crescentemente substituir as importações de diesel 
mineral e sua ambição de proporcionar um novo mod-

-

institucionais e organizacionais da implementação das 
políticas públicas, tradicionalmente setoriais, o PNPB 
requer ajustes, comprometimento e aprendizagem por 

uma melhor compreensão desses processos demanda 

-


