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POLÍTICAS PÚBLICAS E  
A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA DAS EMPRESAS PETROLÍFERAS 

 
 

Compreender as políticas públicas que podem acelerar a transição da sociedade           
para um modelo energético sustentável e baseado em energias renováveis é essencial para             
combater os efeitos climáticos do efeito estufa. Para analisar a transição, é necessário             
entender o regime sociotécnico atual, baseado majoritariamente em combustíveis fósseis, e           
também entender seus atores. 

Um dos atores principais são as empresas petrolíferas internacionais, responsáveis          
pela maior parte do fornecimento de petróleo e gás natural no mundo. O petróleo é a                
matéria prima mais utilizada para combustíveis no transporte, e também é largamente            
utilizado em diversas indústrias. O gás natural também é utilizado na indústria e é              
amplamente utilizado para gerar energia elétrica. Hoje o modelo de negócio das petrolíferas             
é voltado principalmente à extração e ao processamento desses dois commodities, e é um              
negócio que há muito tempo é muito lucrativo e também responsável por grande parte das               
emissões globais de CO2. Entretanto, as petroleiras sabem que este modelo é insustentável             
e já apresenta sinais de declínio, então as principais petroleiras já investem em energias              
renováveis e tecnologias de baixo carbono para diversificar seu portfólio de produtos.  

As petrolíferas possuem ampla capacidade de desenvolvimento tecnológico, um         
enorme capital para investimentos e uma extensa rede de atuação em diversos países. Elas              
também são um dos atores que podem gerar resistência à transição energética do regime              
atual para um regime sustentável, devido ao seu interesse financeiro em manter o regime              
atual. Por esses motivos, faz-se importante estudar essas empresas quando se estuda a             
transição energética da sociedade.  

Este trabalho tem como pergunta central entender quais políticas públicas na esfera            
internacional podem acelerar essa transição energética das petrolíferas para fornecedoras          
de energias de fontes renováveis. Para responder a tal pergunta, será feito um estudo de               
caso no qual as petrolíferas são a unidade de estudo. Será feita uma revisão integrativa da                
literatura para entender quais políticas devem ser relevantes à pergunta de pesquisa, e             
então o estudo dos casos das petrolíferas reforçará as hipóteses de pesquisa. 

 


