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RESUMO 

Os recursos energéticos são essenciais para os cálculos estratégicos de um país e 
nesse sentido, centrais nas dinâmicas de relacionamento entre a União Europeia e a 
Rússia. A teoria da interdependência complexa de Keohane e Nye introduz uma nova 
perspectiva para entender os problemas atuais das Relações Internacionais. Conceitos 
como vulnerabilidade e sensibilidade ganham relevância para a melhor compreensão de 
problemas. Portanto, a pesquisa tem como objetivo identificar de que maneira a 
dependência de gás natural em relação a Rússia é apresentada nos projetos de construção 
de uma política energética comum para a União Europeia (União Energética Europeia), 
no sentido de reduzir as suas vulnerabilidades, analisando a documentação que envolve 
as principais iniciativas para a construção de tal objetivo em comum, entre os anos de 
2005 a 2016. Para tanto, pretende-se responder ao seguinte questionamento: em que 
medida a dependência energética de gás natural, da União Europeia em relação a Rússia, 
afeta o processo de construção de uma política energética comum para o bloco? Busca-
se desenvolver uma pesquisa explicativa de caráter majoritariamente qualitativo e 
quantitativo. Desse modo, serão aplicados os métodos de coleta de dados documental e a 
análise de conteúdo dos dados (software Atlas.ti). O âmbito das buscas e limitado as 
principais instituições europeias com a premissa de legislar e decidir no âmbito 
supranacional europeu (Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e Parlamento 
Europeu), além do respectivo comitê de energia que rege o tema (ITRE – Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia do Parlamento Europeu), demonstrando a visão 
institucionalista sobre a Europa nessa pesquisa. Nesse sentido, tem-se como resultado 
principal que as relações de poder assimétricas entre os dois atores, reforça a posição da 
União Europeia para trabalhar suas vulnerabilidades e reforça a utilização do poder 
político/econômico russo, tendo impacto direto nas instituições europeias analisadas, 
produzindo alterações no tratamento da questão energética dentro dessas instituições nos 
períodos identificados de crise. A dependência energética afeta as instituições de modo 
que as crises enunciadas por esse aspecto reforçam a necessidade de revisão do 
componente de solidariedade do bloco Europeu, uma ameaça que afeta todos (ou grande 
parte) dos membros traz à tona uma necessidade de urgência em direção a euro 
centralização da pauta energética em detrimento das políticas nacionais. Nesse sentido, 
interdependência, sensibilidade e vulnerabilidade são conceitos importantes nas análises 
conjecturais de política externa. A importância que o projeto de União Energética tem 
está relacionada diretamente com suas vulnerabilidades, o que dentro da perspectiva de 
Keohane e Nye, ameaçam diretamente a segurança nacional dos Estados, portanto, a 
sobrevivência. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade. Segurança Energética. Gás Natural. Rússia e União 
europeia. União Energética. 



ABSTRACT 

Energy resources are essential for the strategic calculations of a country and in 
this sense, central to the relationship dynamics between the European Union and Russia. 
The complex interdependence theory of Keohane and Nye introduces a new perspective 
to understand the current problems of International Relations. Concepts such as 
vulnerability and sensitivity gain relevance for better understanding of problems. 
Therefore, the research aims to identify how dependence of natural gas on Russia is 
presented in the projects to build a common energy policy for the European Union 
(European Energy Union), in order to reduce their vulnerabilities, analyzing the 
documentation that covers the main initiatives for the construction of this common 
objective, between the years 2005 and 2016. To this end, the following question is asked: 
to what extent does the European Union's dependence on natural gas relation to Russia, 
affects the process of building a common energy policy for the bloc? It is sought to 
develop an explanatory research of a predominantly qualitative and quantitative nature. 
In this way, the methods of documentary data collection and data content analysis (Atlas.ti 
software) will be applied. The scope of the search is limited to the main European 
institutions with the premise of legislating and deciding in the supranational European 
sphere (European Commission, Council of the European Union and European 
Parliament), in addition to the Committee on Energy, Research and Energy), 
demonstrating the institutionalist vision of Europe in this research. In this sense, the main 
result is that the asymmetric power relations between the two actors strengthens the 
European Union's position to work on its vulnerabilities and reinforces the use of Russian 
political / economic power, having a direct impact on the European institutions analyzed, 
producing changes in the treatment of the energy issue within these institutions during 
the identified crisis periods. Energy dependence affects institutions so that the crises 
enunciated by this aspect reinforce the need to revise the European Union's solidarity 
component, a threat that affects all (or a large part) of members brings to the fore a need 
for urgency towards euro centralization of energy politics at the expense of national 
policies. In this sense, interdependence, sensitivity and vulnerability are important 
concepts in the conjectural analysis of foreign policy. The importance that the Energy 
Union project has is directly related to its vulnerabilities, which from the perspective of 
Keohane and Nye, directly threaten the national security of the states, hence survival. 

Keywords: Vulnerability. Energy Security. Natural Gas. Russia and European Union. 
Energy Union. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Os processos advindos da globalização e dos avanços tecnológicos fazem com que 

a questão da segurança energética ganhe cada vez mais importância no processo de 

formulação de política externa dos países, uma vez que tais recursos não estão 

distribuídos na natureza de forma igualitária e se mantêm como elementos essenciais para 

o funcionamento pleno do aparelho estatal. Sendo assim, a maioria dos países diferem em

suas posições iniciais em temas como segurança energética e suas estratégias e desta 

forma, políticas são escolhidas sob a influência de cálculos econômicos, geopolíticos e 

ideológicos cada vez mais amplos. 

Nesse cenário, a Rússia adquiriu uma importância singular por possuir a segunda 

maior reserva de gás natural do mundo, com 32,6 trilhões de metros cúbicos ou 17,4% de 

toda quantidade conhecida, conforme informações do BP Statistical Review of World 

Energy 2015, sendo a maior parte dos campos na região da Sibéria, onde somente a região 

da Lamália representa mais de 50% das reservas totais do país (EIA RUSSIA ANALYSIS 

BRIEF, 2015). 

Tal influência é perceptível principalmente na sua relação com a Europa, já que são 

os seus gasodutos que abastecem parte dos países europeus. No contexto da globalização, 

as transformações na ordem energética internacional aumentaram a demanda por gás 

natural nos países da Europa. O relatório de 2015 da Agência Internacional de Energia, 

intitulado EIA Russia Analysis Brief 2015, aponta que, em 2013, a Europa recebeu 30% 

do seu gás natural da Rússia, sendo mais de 50% do volume total passando pela Ucrânia. 

Dentro desse cenário energético, um dos momentos de maior tensão entre a União 

Europeia e a Rússia, envolvendo as trocas comerciais por gás natural, foi a Crise 

Ucraniana de 2013. A crise inicia com o chamado Euromaidan, nome dado à série de 

protestos ocorridos em Kiev a partir de 21 de novembro de 2013, onde inicialmente os 

clamores eram por uma maior integração à União Europeia. No dia 21 de novembro de 

2013, sob pressão russa, o presidente ucraniano Viktor Yanukovich desiste de assinar um 

acordo de livre-comércio com a União Europeia e decidiu estreitar relações comerciais 

com Moscou, alegando uma redução da produção industrial interna e por um 

fortalecimento na relação com os países da CEI (Comunidade dos Países Independentes). 

Em resposta, os partidos de oposição (o movimento Udar, pró-UE; Fatherland, maior 
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grupo opositor; e a extrema direita Svoboda) chamam para a praça Maidan Nezalezhnosti, 

conhecida como Praça da Independência, milhares de manifestantes para exigir que o 

presidente voltasse atrás na decisão. Em meio ao conturbado momento político, novas 

configurações surgem na presidência da Ucrânia e os clamores populares acabam por 

remover Yanukovich do governo. A Rússia não legitima o novo governo e o caracteriza 

como golpe de Estado. Em 26 de fevereiro de 2014 forças pró-Rússia começam a ocupar 

a Crimeia enquanto o parlamento da cidade vota por fazer um referendo acerca de sua 

autonomia. O referendo tem um resultado positivo de 96.77% na Crimeia e 95.6% em 

Sevastopol a favor da anexação à Rússia. Em 27 de março a Assembleia Geral da ONU 

vota a resolução 68/2621 colocando como ilegal a anexação da Crimeia à Rússia. Em 15 

de abril, o parlamento ucraniano declara a Crimeia um território temporariamente 

ocupado pela Rússia.  

Após o envio de tropas à península, Estados Unidos e União Europeia anunciaram 

uma série de sanções contra empresários e militares russos, além de revogar acordos de 

cooperação militar e econômica com a Rússia e expulsar o país do G8. A ameaça de 

interrupção da distribuição de gás russo para a Europa devido à crise estimula uma 

reflexão interna dos Estados-membros sobre quanto à dependência de recursos 

energéticos, procurando viabilizar alternativas à distribuição russa e na construção de uma 

política energética comum a fim de melhor organizar o mercado e a infraestrutura comum 

dos países. Entende-se aqui como uma política comum ou comunitária aquela que de facto 

e tratada por todos os Estados-membros em unanimidade, nos moldes da atual Política de 

Defesa e de Segurança Comum. 

Keohane e Nye lançam em 2001 sua obra Power and Interdependence, com o objetivo 

de elaborar um novo instrumento teórico para buscar respostas para perguntas elaboradas, 

tendo em vista um contexto de rápidas mudanças no cenário internacional. Segundo os 

autores, a tarefa de ambos não é argumentar a favor nem do viés modernista nem do viés 

tradicionalista das Relações Internacionais, no entanto, desenvolver um quadro teórico 

analítico que seja coerente com a ideia de interdependência. 

Dentro desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar de que 

maneira a dependência de gás natural em relação à Rússia é apresentada nos projetos de 

construção de uma política energética comum para a União Europeia no sentido de reduzir 

                                                           
1 Fonte: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/262 
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as suas vulnerabilidades, analisando a documentação que envolve as principais iniciativas 

para a construção de tal objetivo em comum. Para estruturar tal estudo, foi determinado 

um recorte temporal que se inicia em 2005, marcando o início de uma política energética 

mandatória e compreensiva para a União Europeia como um todo2, até o ano de 2016. 

Entende-se que o período escolhido fornece uma abrangência temporal necessária para 

estudar o diálogo energético entre a Rússia e a Europa, além de acolher o 

desenvolvimento das decisões e dos projetos essenciais que estruturam a construção da 

política energética comum europeia. Diante do exposto, apresenta-se o seguinte 

questionamento:  em que medida a dependência energética de gás natural, da UE em 

relação à Rússia, afeta o processo de construção de uma política energética comum 

para o bloco?   

A teoria da interdependência complexa de Keohane e Nye introduz uma nova 

perspectiva para entender os problemas atuais das Relações Internacionais. Conceitos 

como vulnerabilidade e sensibilidade ganham relevância para a melhor compreensão de 

problemas. Nesse sentido, uma análise bibliográfica inicial na questão energética que 

envolve a Rússia e a União Europeia evidencia muitos aspectos em que estão estruturados 

os estudos da área, em que alguns destaques são os trabalhos sobre a dependência 

energética, estratégias para contornar tal situação, aplicações de teorias e análises 

quantitativas dos recursos energéticos e das estratégias3. Nota-se, então, uma lacuna 

referente a identificar de que maneira a União Europeia pensa a construção de sua política 

energética comum para reduzir suas vulnerabilidades causadas pela dependência 

(energética) olhando a produção documental dessas políticas no âmbito europeu. A 

proposta deste trabalho se estrutura na tentativa de incrementar o campo de estudo sobre 

a questão energética e aliar uma dimensão ainda não muito explorada, a análise textual 

                                                           
2 Embora a União Europeia tenha legislado na área da política energética há muitos anos, o conceito de 
uma política energética da União Europeia obrigatória e abrangente só foi aprovado na reunião do Conselho 
Europeu informal de 27 de outubro de 2005 em Hampton Court. 
3 Cito como referência a minha afirmação os trabalhos de Michael Klare “Rising powers, shrinking planets: 
the new geopolitics of energy” (2008), Hogselius “Red Gas: Russia and the Origins of European Energy 
Dependence” (2012), Paillard “Rethinking russia: Russia and Europe’s mutual energy dependence” (2010), 
os relatórios da British Petroleum, como o “BP Energy Outlook 2030” (2016), a dissertação de Rita 
Guimarães Teixeira, intitulada “Energia: dinâmicas de relacionamento da Rússia e da União Europeia e 
tipologia de poder” (FEUC, Coimbra, 2011) e outros trabalhos nacionais como as dissertações de Pedro 
Miguel da Silva Camacho, “A Energia na relação União Europeia-Rússia: 2000-2015” (FCSH, 2016) e a 
tese de Lucas Kerr de Oliveira, “Energia como recurso de poder na política internacional : geopolítica, 
estratégia e o papel do Centro de Decisão Energética” (UFRGS, 2012). 
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(de conteúdo) dos projetos que tem uma alta relevância com a problemática e potencial 

explicativo, aos projetos de criação de políticas energéticas comuns, um campo ainda não 

institucionalizado de maneira definitiva no âmbito da União Europeia, além da 

apresentação de dados referente a produção de documentação e decisões acerca da 

questão, relacionando temporalmente a crises energéticas produzindo um banco de dados 

para essa e outras pesquisas. 

Por meio da pesquisa proposta, tem-se como objetivos específicos: 

(1) Evidenciar de que forma a teoria da interdependência complexa pode ser 

utilizada para integrar os estudos de segurança energética; 

(2) Averiguar o histórico do diálogo energético entre a União Europeia e Rússia 

no período estudado e demonstrar como se dá a dependência de gás natural da 

União Europeia em relação à Rússia e; 

 (3) Analisar o histórico de desenvolvimento dos projetos de construção de uma 

política energética comum e das decisões referentes as questões energéticas no âmbito 

das instituições europeias (Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e 

Parlamento Europeu). 

Trabalha-se com a hipótese de que a construção de uma política energética comum 

para o bloco europeu é justificada pelos aspectos da vulnerabilidade e sensibilidade em 

relação à dependência energética da Rússia, características (ressaltados pela teoria de 

relações internacionais da interdependência de Keohane e Nye) evidenciadas nos 

documentos que ressaltam a construção dessa política. 

Diante das elucidações apresentadas, foi estabelecida uma estratégia metodológica 

para o desenvolvimento deste trabalho, buscando unir o quantitativo da pesquisa ao 

qualitativo da pesquisa, o qual explica Silvio Luiz de Oliveira (1998, p. 37): “um 

processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas 

para a compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo 

sua estruturação que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. 

Nesse sentido, a estratégia metodológica estabelecida busca como resultado uma 

pesquisa explicativa, a qual Antônio Carlos Gil (1999, p. 28) explica que, “é o tipo de 

pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 

porquê das coisas. Por isso mesmo é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de 
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cometer erros aumenta consideravelmente”, de modo que objetiva buscar a explicação da 

casualidade explícita na problemática do trabalho. 

Para tanto, serão aplicadas as técnicas de coleta de dados documental (1) e a técnica 

de análise de dados, denominada de análise de conteúdo (2). A coleta de dados 

documental (1), de acordo com Lima (2004, p. 37), “permite ao pesquisador dispor de 

referencial indispensável para a fundamentação da solução do problema investigado ou 

da verificação da hipótese formulada”, e nesse sentido buscam-se alguns elementos 

quantitativos (descrição contextual de indicadores de taxa de importação de gás 

natural/petróleo dos países europeus e do bloco, taxa de utilização de gás natural/petróleo 

no mercado dos países europeus e do bloco, exportações de gás natural/petróleo da 

Rússia, entre outros explorados no andamento da pesquisa) através de relatórios 

especializados como British Petroleum, “BP Statistical Review of World Energy” (2015), 

e, “BP Energy Outlook 2030” (2013), além do “Russia Analysis Brief” (2015), da U.S. 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA).  

Por sua vez, o corpus da pesquisa consistirá de documentos de naturezas diversas 

agrupados em três grupos de análise, aqui denominados de corpus 1 (C1) e corpus 2 (C2) 

e corpus 3 (C3). O corpus inicial é composto por 423 documentos, coletados a partir do 

meio eletrônico, e consiste em toda a publicação documental produzida no âmbito da 

Comissão Europeia, do Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu 

relacionadas com projetos e decisões sobre a União Energética e sobre gás natural. O 

capítulo metodológico tratará com mais detalhes a formação dos devidos corpus. 

Em consonância com os objetivos do trabalho, opta-se por adotar uma estratégia 

metodológica que envolve também da apresentação de dados centrais para o 

entendimento da problemática, a dizer, busca-se, por conseguinte elencar os seguintes 

dados para confecção do corpus da pesquisa: 1) número de documentos produzidos 

oficialmente, e abertos ao público, relacionados a problemática da pesquisa; 2) número 

de reuniões e encontros dos comitês específicos que contornam a problemática da 

pesquisa. Procura-se então a utilização de palavras chaves para referenciar as buscas as 

propostas da pesquisa, sendo elas, “Natural Gas” e “Europe Energy Union”. O âmbito 

das buscas é realizado de forma a abranger a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu 

e o Conselho da União Europeia, além do comitê específico de energia para a União 

Europeia, a Comissão do Parlamento Europeu sobre Indústria, Investigação e Energia 
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(ITRE) no âmbito do Parlamento Europeu. Esses documentos farão parte do chamado 

corpus 1 da pesquisa. 

Procuro também, realizar uma análise qualitativa de três documentos, sendo eles a o 

Tratado de Lisboa (em especial o artigo 194(1) que trata sobre a política energética para 

a União Europeia), a Estrutura de 2015 para uma União Energética4 e a Estratégia de 

Segurança Energética, compondo o chamado corpus 2 da pesquisa.  A análise tem como 

objetivo o entendimento dos textos pelo viés de variáveis que direcionam a leitura como 

“lentes”, sendo elas três: 1) O que está associado às palavras Rússia, Ucrânia e Gás 

Natural nos documentos? 2) Principais enfoques dos documentos; 3) O que é entendido 

como consequência da dependência europeia? 

Quanto à análise de conteúdo (2), Laurence Bardin (2011, p. 15) explica que é um 

conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. A autora 

(2011, p. 15) define a análise de conteúdo como um método de categorias que permite a 

classificação dos componentes do significado da mensagem em espécie de gavetas, ou 

seja, uma análise de conteúdo não deixa de ser uma análise de significados, ao contrário, 

ocupa-se de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das 

comunicações e sua respectiva interpretação. A técnica será utilizada em cima da base de 

dados composta pelo corpus 3 da pesquisa, sendo esse formado por 17 documentos (7 

relatórios diretamente relacionados ao projeto de “Europe Energy Union”, a estratégia de 

segurança energética da Europa e as 9 principais resoluções adotadas pelo parlamento 

que concernem o mesmo projeto)5. 

Ainda, para a análise de conteúdo (2), pretendo delimitar duas dimensões de análise: 

1) dimensão de ameaças ou constrições à Rússia no que se refere à energia; 2) dimensão 

de medidas de proteção ou de acirramento à uma política energética comum. Sendo que 

as categorias de análise serão definidas de modo dedutivo, ou seja, o processo de pesquisa 

e a utilização dos dados vai inferir quais as categorias utilizadas para delimitar os 

resultados encontrados nas dimensões estabelecidas. 

                                                           
4 Nome em inglês do arquivo: “Framework 2015 Energy Union”. 
5 Retirados de: < https://ec.europa.eu/commission/energy-union-and-climate/state-energy-union_en> e < 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en>. 
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Dentro da estrutura apresentada, o trabalho será dividido em quatro partes, além da 

conclusão. A primeira parte da pesquisa, terá como objetivo apresentar o plano 

metodológico em detalhamento, para orientar o leitor através da narrativa. Na segunda 

parte, será apresentada a base teórica que racionaliza e fundamenta os elementos da 

problemática do trabalho, assim como a definição de conceitos estratégicos para a 

compreensão da pesquisa, como os relacionados à segurança energética. Na terceira parte, 

será realizada a análise histórica acerca do diálogo energético entre Rússia e União 

Europeia, concomitantemente evidenciando elementos quantitativos que atestam a 

relação de dependência energética entre os atores e a explanação da Crise Ucraniana de 

2013 e seu impacto para o objeto de estudo da pesquisa. Logo, no quarto capítulo, 

pretende-se no início do mesmo, apresentar de que forma é estruturada a constelação de 

instituições que formam a União Europeia, pois em seguida procurar-se-á empregar as 

ferramentas de pesquisa expostas e a base teórica apresentada para identificar de que 

forma a dependência em relação à Rússia é evidenciada dentre os projetos de construção 

de uma política energética comum para a União Europeia. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

Esta seção será dedicada exclusivamente à apresentação dos métodos específicos 

empregados para a realização da presente pesquisa. Será abordado com detalhes o plano 

metodológico exposto na introdução desta pesquisa de forma a em primeiro lugar elucidar 

sobre as técnicas de coleta para em seguida serem tratadas especificamente as técnicas de 

análise, em destaque o método de análise de conteúdo, quantitativamente e 

qualitativamente. O mesmo consiste em um conjunto de procedimentos cuja aplicação 

visa a busca e a apresentação sistemática dos significados contidos nos documentos 

trabalhados. Sua grande vantagem é a possibilidade de obtenção do material produzido 

por tomadores de decisão centrais sem a necessidade de entrevistá-los, ao mesmo tempo 

que permite extrair as informações direto da interação dos atores uns com os outros.  

Por sua vez, o corpus da pesquisa consistirá de documentos de naturezas diversas 

agrupados em três grupos de análise, aqui denominados de corpus 1 (C1) e corpus 2 (C2) 

e corpus 3 (C3). O corpus inicial é composto por 423 documentos, coletados a partir do 

meio eletrônico, e consiste em toda a publicação documental produzida no âmbito da 

Comissão Europeia, do Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu 

relacionadas com projetos e decisões sobre a União Energética e sobre gás natural. As 

naturezas dos documentos divergem em grande número, e serão descritos os principais 

tipos na seção 4.1.1.  O corpus 1 é denominado desta forma para fins de organização da 

pesquisa e é composto pela totalidade do corpus inicial. O corpus 2 é constituído pelo 

Tratado de Lisboa (em especial o artigo 194(1) que trata sobre a política energética para 

a União Europeia), a Estrutura de 2015 para uma União Energética6 e a Estratégia de 

Segurança Energética7. O corpus 3 é composto pelos principais relatórios de definição e 

acompanhamento da implementação do projeto para a União Energética, a definição 

oficial de sua segurança energética e as principais resoluções da comissão em relação ao 

projeto, totalizando 17 documentos. 

A escolha do devido corpus é justificada em razão do objetivo de procurar 

entender como a Europa pensa esses assuntos (gás natural e União Energética), buscando 

                                                           
6 Nome em Inglês do arquivo: “Framework 2015 Energy Union” 
7 Nome em Inglês do arquivo: “Energy Security Strategy” 
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além das declarações oficiais diretas, o que as decisões e projetos debatidos nos canais de 

resolução da mesma podem nos dizer sobre como são pensadas e como elas se traduzem. 

Ademais, o trabalho busca dissecar esta produção documental para encontrar indícios que 

ajudem a responder à pergunta problema da pesquisa, e ao se trabalhar com os 

documentos encontramos uma unanimidade para a voz de muitos atores sobre os temas. 

Passamos a seguir a apresentar as técnicas de coleta e apresentação dos dados. 

 

2.1 TÉCNICAS DE COLETA E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Em consonância com os objetivos do trabalho, opta-se por adotar uma estratégia 

metodológica onde busca-se, por conseguinte, elencar os seguintes dados para confecção 

do corpus da pesquisa: 1) número de documentos publicados oficialmente, e abertos ao 

público, relacionados a problemática da pesquisa (gás natural e União Energética); 2) 

número de reuniões e encontros dos comitês específicos que contornam a problemática 

da pesquisa, o Comitê para Industria, Pesquisa e Energia8. Procura-se então a utilização 

de palavras-chaves para referenciar as buscas nas propostas da pesquisa, sendo elas, 

“Natural Gas” e “Europe Energy Union”. Entende-se que os termos são suficientes para 

buscar os documentos relevantes que versam sobre o tema, “Energy Resources” ou 

“Energy Policy”, por exemplo, alargariam o escopo da pesquisa e trariam prejuízo aos 

resultados da análise. Da mesma forma, termos análogos não desempenhariam o papel de 

trazer a especificidade desejada à pesquisa. Os dados foram todos coletados por meio 

eletrônico a partir do esquema descrito na tabela 1 abaixo. Especificidades de cada âmbito 

da coleta estão descritas na tabela 2 abaixo. Os documentos aqui analisados são aqueles 

aos quais foi possível obter acesso através dos recursos de consulta disponíveis. 

 

 

 

 

                                                           
8 Nome original em inglês: “Committee of Industry, Research and Energy” 



27 
 

 

Tabela 1 – Descrição dos websites utilizados para coleta dos dados da pesquisa 

Âmbito da Coleta Endereço eletrônico utilizado Período da Coleta 

Comissão Europeia https://ec.europa.eu/transparenc
y/regdoc/index.cfm?fuseaction=

search 

10/2017 

Conselho da União Europeia http://www.consilium.europa.eu
/register/en/content/int/?lang=E

N&typ=ADV 

10/2017 

Parlamento Europeu http://www.europarl.europa.eu/
RegistreWeb/search/simpleSear

chHome.htm?language=EN# 

10/2017 

Comitê http://www.europarl.europa.eu/
RegistreWeb/search/simpleSear

chHome.htm?language=EN# 

10/2017 

Fonte:  o autor. 

 

Tabela 2 – Especificidades da coleta 

Âmbito da Coleta Especificidade 
Comissão Europeia X 

Conselho da União Europeia Filtros adicionados: Ano (2005-
2016), Idioma (Inglês), Matéria 
(ENER – Energia: General). 

Parlamento Europeu Dentro dos parâmetros de busca 
dois filtros a mais foram 
adicionados: tópico Energia e 
mandatos, sendo que esses foram 
contabilizados os 6th (sexto), 7th 
(sétimo) e 8th (oitavo) termos 
dos mandatos do parlamento 
devido ao recorte temporal 
estudado 

Comitê X 
Fonte:  o autor. 

 

É necessário nesse momento delimitar como estão divididos os dados da pesquisa, 

no que se refere a tipologia dos documentos. Para tal, no que concerne a produção 
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documental, as instituições europeias classificam a mesma segundo a seguinte definição 

das siglas: SWD representa “Commission staff working document” e abrange documentos 

de trabalho dos funcionários, avaliações de impacto e resumos de avaliações de impacto, 

COM representa legislação proposta e outras comunicações da Comissão ao Conselho e 

a outras instituições e seus documentos preparatórios, documentos da Comissão para as 

outras instituições (propostas legislativas, comunicações, relatórios, etc.) abrangendo 

também propostas de decisão, relatórios da Comissão, propostas de regulamento, 

comunicação da Comissão às instituições, propostas de diretiva, recomendação de 

decisão e comunicação sobre a posição do Conselho, C representa documentos relativos 

a instrumentos oficiais de responsabilidade exclusiva da Comissão (alguns são 

transmitidos ao Conselho ou ao Parlamento para informação) e abrange uma série de tipos 

e documentos como decisões da Comissão, decisões de execução da Comissão, decisões 

(carta), regulamentos de aplicação da Comissão, respostas ao Parlamento Nacional, 

controles dos auxílios estatais, regulamentos da Comissão, projetos de decisão do Comitê 

Misto da EEA (Agencia Europeia do Ambiente), retificações de um regulamento, 

pareceres da Comissão, controles das infracções, regulamentos de delegados da 

Comissão, regulamentos da Comissão, decisões (carta) - auxílio estatal, decisões sui 

generis, retificações de uma decisão notificada, comunicação à Comissão, 

recomendações da Comissão, retificações de uma decisão publicada, comunicação da 

Comissão e decisões da Comissão - auxílio estatal, JOIN representa atos conjuntos da 

Comissão e do Alto Representante, OJ representa agendas das reuniões da Comissão, PV 

representa atas das reuniões da Comissão e SEC significa documentos que não entram 

nas classificações anteriores9. Dessa forma foram coletados os dados da comissão 

europeia da forma exibida no anexo 1, seguindo a tipologia exemplificada aqui, 

totalizando 46 documentos. 

No que concerne o Comitê para Indústria, Pesquisa e Energia, foi pesquisado o 

número de reuniões que foi possível de serem encontradas ao identificar o número de 

pautas disponibilizadas pelos meios eletrônicos, além do número de documentos 

produzidos nesse âmbito. Ao refinar a busca pelas palavras-chaves mencionadas, foram 

                                                           
9 Fonte: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=search> Acesso em 27 de Agosto 
de 2017 
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encontrados os resultados descritos no anexo 5, totalizando 17 reuniões com essas pautas 

e 151 documentos produzidos. 

 Para a coleta de dados no âmbito do Conselho da União Europeia, buscou-se a 

produção geral dos documentos procurados, tendo como resultado os parâmetros 

apresentados no anexo 3, totalizando 154 documentos. 

 Por fim, o resultado da coleta de dados no âmbito do Parlamento Europeu se deu 

pelos termos de cada mandato, especificamente, dentro do recorte temporal estipulado, 

os mandatos de número 6, 7 e 8 (sexto, sétimo e oitavo mandato) totalizando 72 

documentos e pode ser verificado no anexo 4. 

 Com o objetivo de compreender melhor a transição da política energética europeia 

de 2005 para o de União Energética, o corpus 2 desta pesquisa será composto pelos 

principais documentos que tratam sobre o tema, independente da sua fonte interna na 

União Europeia, a coleta dos dados pode ser visualizada na tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3 – Resumo do processo de coleta de dados para o corpus 2 da pesquisa 

Nome do 
Documento 
 

Disponível em: Tipo Data de 
Acesso 

Data do 
documento 

Identificação 

Treaty of 
Lisbon 

EUROLAX.com Tratado 5/12/17 13/12/2007 2007/C 
306/01 

Framework 
2015 Energy 
Union 

EUROLAX.com Comunicação 
da Comissão 
para o 
Parlamento e 
para o 
Conselho – 
Adotado por 
Co-decisão 

5/12/17 25/2/2015 COM (2015) 
80 final 

Energy 
Security 
Strategy 

EUROLAX.com Comunicação 
da Comissão 
para o 
Parlamento e 
para o 
Conselho - 
Adotado por 
Co-decisão 

5/12/17 28/5/2014 SWD (2014) 
330 final} 

Fonte:  o autor. 

 

A seguir, o foco dos documentos selecionados para a aplicação da metodologia de 

análise de conteúdo e que compõe o corpus 3 da pesquisa se concentra em três grupos de 

arquivos, todos pré-selecionados das indicações de principais documentos relacionados a 
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União Energética, retirado do website oficial, sendo os grupos: 1) Os principais relatórios 

de definição e acompanhamento da implementação do projeto para a União Energética 

(7); 2) a definição oficial de sua segurança energética (1); 3) As principais resoluções da 

comissão em relação ao projeto (9), totalizando 17 documentos, e pode ser visualizado na 

tabela 4 abaixo. Todos os documentos desta etapa da pesquisa foram levantados nos 

seguintes endereços eletrônicos: <https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-

union-and-climate_en>; <https://ec.europa.eu/commission/energy-union-and-

climate/state-energy-union_en>; <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN>; 

<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.ht

ml>. 

 

Tabela 4 – Relação de documentos levantados para composição do corpus 3 
da pesquisa 

Estratégia/Projeto ou 
Nome do Documento 

Tipos de Documentos Data dos 
Documentos 

Quantidade de 
Paginas 

Europe Energy Union Relatórios, Análises e 
Framework1011 

18/11/2015 - 
1/02/2017 

- 

Communication on the 
State of the Energy Union 
2015 

COMMUNICATION FROM 
THE COMMISSION 

18/11/2015 20 

Annex: updated Roadmap 
for the Energy Union – 
November 2015 

Anexo a Documento Número 1 18/11/2015 7 

                                                           
10 Fonte: <https://ec.europa.eu/commission/energy-union-and-climate/state-energy-union_en> (1-13) 
Acesso em 12 de Agosto de 2017 

11 Fonte: <https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en> (14-26) Acesso em 
12 de Agosto de 2017 
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Annex: national guidance 
on energy and climate 
plans 

Anexo a Documento Número 1 18/11/2015 10 

Monitoring progress 
towards the Energy Union 
objectives - Concept and 
first analysis of key 
indicators 

COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT 

- Aneex 

COMMUNICATION FROM 
THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN 
ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE, THE 
COMMITTEE OF THE 
REGIONS AND THE 
EUROPEAN 

INVESTMENT BANK 

18/11/2015 91 

COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT 

on the European Energy 
Security Strategy 

COMMISSION STAFF 
WORKING DOCUMENT 

18/11/2015 10 

ENERGY UNION 

AND CLIMATE 

ACTION 

Relatório 08/11/2016 12 

Energy Union and Climate 
change policy - One year 
on 

Factsheet 25/02/2015 18 

European Energy Security 
Strategy 

Comunicado da Comissão 
Europeia para o Parlamento e o 
Conselho12 

28/05/2014 24 

                                                           
12 Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN 
Acesso em 12 de Agosto de 2017 

 



32 
 

Resoluções adotadas pelo 
Parlamento Europeu 

Resoluções13 12/06/2012 – 
15/12/2015 

- 

Towards a European 
Energy Union 

Resolução 15/12/2015 34 

European Parliament 
resolution of 5 February 
2014 on a 2030 framework 
for climate and energy 
policies (2013/2135(INI)) 

Resolução 05/02/2014 32 

European Parliament 
resolution of 10 September 
2013 on making the 
internal energy market 
work (2013/2005(INI)) 

Resolução 10/09/2013 16 

European Parliament 
resolution of 21 May 2013 
current challenges and 
opportunities for 
renewable energy in the 
European internal energy 
market (2012/2259(INI)) 

Resolução 21/05/2013 15 

European Parliament 
legislative resolution of 21 
May 2013 on the proposal 
for a regulation of the 
European Parliament and 
of the Council on safety of 
offshore oil and gas 
prospection, exploration 
and production activities 
(COM(2011)0688 – C7-
0392/2011 – 
2011/0309(COD)) 

Resolução 21/05/2013 2 

European Parliament 
resolution of 14 March 
2013 on the Energy 
roadmap 2050, a future 
with energy 
(2012/2103(INI)) 

Resolução 14/03/2013 20 

European Parliament 
legislative resolution of 12 
March 2013 on the 
proposal for a regulation 
of the European 
Parliament and of the 
Council on guidelines for 

Resolução 12/03/2013 2 

                                                           
13 Fonte: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html Acesso 
em 12 de Agosto de 2017 
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trans-European energy 
infrastructure and 
repealing Decision No 
1364/2006/EC 
(COM(2011)0658 – C7-
0371/2011 – 

2011/0300(COD)) 

European Parliament 
legislative resolution of 11 
September 2012 on the 
proposal for a directive of 
the European Parliament 
and of the Council on 
energy efficiency and 
repealing Directives 
2004/8/EC and 
2006/32/EC 
(COM(2011)0370 – C7-
0168/2011 – 
2011/0172(COD)) 

Resolução 11/09/2012 5 

European Parliament 
resolution of 12 June 2012 
on Engaging in energy 
policy cooperation with 
partners beyond our 
borders: A strategic 
approach to secure, 
sustainable and 
competitive energy supply 
(2012/2029(INI)) 

Resolução 12/06/2012 17 

Fonte:  o autor. 

 

Em razão do objetivo proposto, busca-se abranger toda a documentação pública 

disponibilizada pela Europa em seus bancos de dados e sites oficiais, as de maior relação 

com o projeto de criar uma política energética comum. As técnicas de análise serão 

explicadas a seguir. 

 

2.2 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

  

A presente pesquisa recorrerá tanto a uma apresentação de dados quanto a uma 

análise qualitativa para tentar responder sua pergunta problema. Porém, como método, a 

pesquisa recorrerá a análise de conteúdo, técnica que visa a análise objetiva do material 

contido estritamente nos textos trabalhados, se abstendo do contexto no qual os textos são 

produzidos. A tentativa de extrair significado minuciosamente de uma mensagem remota 
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pode ser datada da exegese dos textos bíblicos, no início da história das universidades na 

Europa, e posteriormente, no século XVII na Suécia, onde análises de conteúdos 

prematuras são citadas em pesquisas que buscavam tanto a autenticidade de hinos 

religiosos quanto os efeitos que por consequência poderiam ter a vir sobre os luteranos 

(CAMPOS, 2004, p. 611). Em seguida, evidências de sua utilização são encontrados na 

França, pelo francês B. Bourbon, novamente no estudo de textos religiosos. Porém, sua 

utilização recebe uma importância maior no século XX com o aumento de estudos na 

interpretação de artigos da imprensa, e durante as duas grandes Guerras Mundiais, para o 

estudo da propaganda. (CAMPOS, 2004, p. 612). Nesse sentido, segundo José Campos 

(2004, p. 612) “Berelson, Lazarsfeld e Lasswell são os verdadeiros marcos criadores de 

um instrumental de análise de conteúdo”, devido sua operacionalização dentro do campo 

da ciência política. Nesse sentido, Berelson (1984, p. 8) afirma que “análise de conteúdo 

é uma técnica de pesquisa que visa uma descrição do conteúdo manifesto de comunicação 

de maneira objetiva, sistemática e quantitativa”. 

Desta forma, atualmente, a técnica de análise de conteúdo refere-se ao estudo tanto 

dos conteúdos nas figuras de linguagem, reticências, entrelinhas, quanto dos manifestos. 

É importante frisar que as novas abordagens conceituais do método, principalmente a 

inclusão de novas perspectivas nas pesquisas da área de saúde tem sido verificadas 

contemporaneamente e nesse sentido, Laurance Bardin (1977) se tornou a principal 

referência nos estudos de análise de conteúdo, definindo a mesma como, “um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN apud CAMPOS, 2004, p. 

612). E dentro desse objetivo, a vinculação de uma inferência na análise é o principal 

achado de uma técnica como essa. Campos (2004) coloca que: 

 

Produzir inferências sobre o texto objetivo é a razão de ser da análise de 
conteúdo, confere ao método relevância teórica, implicando pelo menos uma 
comparação onde a informação puramente descritiva sobre o conteúdo é de 
pouco valor. Um dado sobre conteúdo de uma comunicação é sem valor até 
que seja vinculado a outro e esse vínculo é representado por alguma forma de 
teoria (CAMPOS, 2004, p. 613). 

 

Halperin e Heath (2012) deixam claro quatro etapas básicas presentes nas 

pesquisas que se utilizam do método de análise de conteúdo, tanto qualitativas quanto 

quantitativas, sendo elas: 1) definição dos documentos que possuem relevância para a 
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análise, para posteriormente recortá-los em razão da composição do corpus da pesquisa; 

2) definição das possíveis categorias existentes para cada variável que será analisada; 3) 

estabelecimento de quais unidades de registro serão utilizadas, (quais parcelas do texto 

serão submetidas ao processo de categorização); e 4) criação de um sistema de marcação 

que sirva para identificar e sinalizar no texto a presença das unidades de registro 

procuradas (HALPERIN; HEATH, 2012, p. 320–322). 

Dentre os estágios identificados pelos autores, o primeiro passo já foi trabalhado 

pela seção 4.1, na qual foram apresentados os dados que compõem o corpus da pesquisa, 

juntamente com as estratégias de coleta utilizados para obtê-los (nas quais, C1 

corresponde a totalidade do corpus inicial de 423 documentos produzidos no âmbito da 

Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu relacionados 

com a temática do trabalho, C2 identifica o Tratado de Lisboa (em especial o artigo 194(1) 

que trata sobre a política energética para a União Europeia), a Estrutura de 2015 para uma 

União Energética14 e a Estratégia de Segurança Energética15, e C3 diz respeito aos 

principais relatórios de definição e acompanhamento da implementação do projeto para 

a União Energética, a definição oficial de sua segurança energética e as principais 

resoluções da comissão em relação ao projeto).  

Definido os documentos que compõe o corpus (C3) da pesquisa passamos para 

a segunda etapa necessária na análise, segundo Halperin e Heath (2012). Em relação ao 

processo de categorização, podemos definir uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o gênero (BARDIN, 1977, p. 177).  No mesmo sentido, Campos (2004) coloca 

que: 

 
Podemos caracterizar as categorias como grandes enunciados que abarcam um 
número variável de temas, segundo seu grau de intimidade ou proximidade, e 
que possam através de sua análise, exprimirem significados e elaborações 
importantes que atendam aos objetivos de estudo e criem novos 
conhecimentos, proporcionando uma visão diferenciada sobre os temas 
propostos (CAMPOS, 2004, p. 614). 

 

Para Bardin (2011) as categorias devem possuir certas qualidades como: 

exclusão mútua, cada elemento só pode existir em uma categoria, homogeneidade, para 

                                                           
14 Nome em inglês do arquivo: “Framework 2015 Energy Union” 
15 Nome em inglês do arquivo: “Energy Security Strategy” 
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definir uma categoria, é preciso haver só uma dimensão na análise. Se existem diferentes 

níveis de análise, eles devem ser separados em diferentes categorias, pertinência, as 

categorias devem dizer respeito às intenções do investigador, aos objetivos da pesquisa 

às questões norteadoras, às características da mensagem, entre outros, além de 

objetividade e fidelidade, se as categorias forem bem definidas, se os temas e indicadores 

que determinam à entrada de um elemento numa categoria forem bem claros, não haverá 

distorções devido à subjetividade dos analistas, produtividade, as categorias serão 

produtivas se os resultados forem férteis em inferência. Já Campos (2004, p. 614) e Bardin 

(2011) destacam que é possível definir as categorias de duas maneiras, as quais podem 

ser apriorísticas (definidas de antemão com base em estudos prévios empíricos ou 

teóricos), ou ser não apriorísticas (emergindo dos textos trabalhados e exigindo do 

pesquisador um amplo conhecimento das teorias que servem de base à pesquisa e 

cuidados adicionais nas etapas de análise). 

Para tanto, para a análise de conteúdo, pretendo delimitar duas dimensões de 

análise: 1) dimensão de ameaças ou constrições à Rússia no que se refere à energia; 2) 

dimensão de medidas de proteção ou de acirramento à uma política energética comum. 

As categorias de análise serão definidas de modo dedutivo (não apriorísticas). Ambos os 

conteúdos da definição das dimensões e da categorização podem ser visualizados na 

figura 1 abaixo. No mais, a presente pesquisa adotará um recorte da unidade de registro 

de nível semântico, o qual se dará em torno de frases ou sentenças que sejam identificadas 

nas dimensões de análise anteriormente estabelecidas e com suas respectivas categorias  

(BARDIN, 2011, p. 152). A regra de enumeração será baseada na presença do tema em 

cada discurso, recortando-se os trechos significativos dos discursos para fins de 

categorização, a regra de enumeração é definida em função de sua frequência, essas 

características podem ser visualizadas na tabela 5 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Figura 1 – Categorização 

 

Fonte: o autor. 

 

Tabela 5 – Características da análise de conteúdo para a presente pesquisa 

 Tipo 
Regras de enumeração Frequência 
Unidades de registro Sentenças ou Frases 

Fonte:  o autor 

 

 Contudo, as etapas quantitativas e qualitativas da pesquisa deverão se debruçar 

sobre recortes diferentes do corpus. Em um primeiro momento será feita a apresentação 

de dados seguindo uma regra de contagem básica para contabilizar a produção de 

documentos para o corpus 1 (C1). O objetivo da mesma é verificar como ocorre o 

comportamento dessa produção na alternância de períodos de crise política e energética. 

Além de fornecer dados que servem de contexto de fundo para as outras análises da 

pesquisa. 

Em seguida, a ênfase recairá nas análises qualitativas dos documentos que 

compõem o corpus 2 (C2) da pesquisa. Esse método busca em outras palavras aferir o 

entendimento do leitor sobre determinado texto, de modo a interligar com categorias ou 

conceitos não tratados explicitamente no texto. Procura-se então delimitar uma 

interpretação paralela da leitura dos textos na tentativa de enxergar novos significados 

para um mesmo texto. Por fim, uma análise de conteúdo qualitativa e quantitativa da 
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última parte do corpus 3 (C3) para buscar evidências a favor ou contra a pergunta 

problema de pesquisa. 

Em última instância, através da análise destes três conjuntos de documentos 

espera-se obter um quadro preciso de como a União Europeia de fato trabalha com a 

temática da dependência em relação à Rússia, e como está estruturada a visão desse ator 

das Relações Internacionais em relação ao processo de transição da política energética 

para uma política mais centralizadora de União Energética.  

Halperin e Heath (2012) sugerem, ainda, a criação de um sistema de marcação 

que auxilie na identificação, nos textos, da presença das unidades de registro procuradas. 

Assim, a pesquisa se guiará pelo livro de códigos descrita a seguir na tabela 6: 

 

Tabela 6 – Livro de Códigos 
Categoria Código 

numérico 
Rótulo Definição Exemplo (retirado do Corpus) 

Dependence 1 (A) Dependência Relação com a 
palavra 
dependência, 
no sentido 
energético. 

Vulnerability due to increasing import 
dependency can also be mitigated if 
the gas system remains flexible and 
able to respond to fluctuations in 
supply. 

Russia/Russian 2 (A) Rússia Menções a 
Rússia. 

Over a number of decades, the EU has 
built up a very extensive gas grid 
stretching across the continent. In 
addition to significant domestic 
production, it benefits from pipeline 
connections to some of the world's 
largest gas supply sources, including 
Russia, Norway and Algeria. 

Shortage 3 (A) Escassez Menções a 
escassez de 
algum item 
energético. 

While available storage capacity in 
the EU appears adequate, there may 
be a risk of sites having to close if the 
volume of gas stored continues to 
fall. 

Energy Union 4 (B) União 
Energética 

Menções ao 
projeto da 
União 
Energética. 

As stressed in the State of the Energy 
Union, the geopolitical challenges 
linked to ensuring secure and resilient 
supplies of fossil fuels also remain 
significant, particularly as regards 
commodities for which the EU is 
highly dependent on imports. 

Towards 5 (B) Em direção Relação com ir 
em direção a 
algo (ideias, 
projetos, 
estados). 

The creation of liquid and competitive 
markets so that LNG and other new 
gas supplies can reach and compete in 
previously isolated markets is of 
fundamental importance to achieving 
the objectives of the Energy Union. 

Protection 6 (B) Proteção Menção a 
proteção de 
algo ou 
proteção em 
relação algo. 

The present strategy aims to exploit 
the potential of liquefied natural gas 
(LNG) and gas storage to make the EU 
gas system more diverse and flexible, 
thus contributing to the key Energy 
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Union objective of a secure, resilient 
and competitive gas supply. 

Energy 
Security 

7 (B) Segurança 
Energética 

Menções a 
segurança 
energética 
(Europeia ou 
Russa) 

While many Member States enjoy 
mature   and   liquid   gas   markets, as   
the   2014   EU   Energy   Security   
Strategy and   the Communication on 
the short-term resilience of the 
European gas system make clear, four 
Member States in the Baltic, central-
eastern and south-eastern European 
regions are heavily dependent on a 
single supplier, and hence vulnerable 
to supply interruptions. 

Fonte: o autor. 

 

Na parte operacional do processo de categorização, optou-se por utilizar o 

software ATLAS.ti, versão 7.5.7, versão trial, específico para a análise de dados em 

pesquisas quantitativas e qualitativas. Em um primeiro momento foram inseridos no 

programa todos os textos que compõem o corpus da pesquisa, passando, então, a leitura 

e a categorização dos mesmos dentro do próprio software. Dentro dele, as categorias 

foram traduzidas como codes, inseridos de suas devidas dimensões analíticas, 

identificadas pelo termo families. Cada code funciona como uma etiqueta, demarcando e 

agrupando em suas respectivas categorias as parcelas do texto que se mostravam 

relevantes para a análise. A presente pesquisa recorrerá tanto de uma apresentação de 

dados quanto a uma análise qualitativa para tentar responder sua pergunta problema.  

Apresentadas as técnicas de coleta, os dados dos corpus e as técnicas de análise, 

a pesquisa passa para agora ao capítulo de apresentação da fundamentação teórica e 

conceitos básicos utilizados. 
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CAPÍTULO 3 – TEORIA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ESTUDOS DE 

POLÍTICAS ENERGÉTICAS 

 

A fim de estabelecer uma compreensão unificada das alterações sistêmicas que 

ocorreram no sistema internacional no pós-Guerra Fria que, consequentemente, moldam 

e explicam as constantes mudanças na ordem energética mundial e nas configurações de 

poder, será empregada como base teórica a teoria dos cientistas políticos norte-

americanos, intitulada “teoria da interdependência complexa”. Segundo Nye (2009, p. 

336): “o poder está se tornando mais multidimensional, as estruturas mais complexas e 

os Estados em si mais permeáveis. Essa complexidade adicional significa que a ordem 

mundial deve basear-se em mais do que no equilíbrio de poder militar apenas”. É nesse 

sentido que a teoria de Nye e Keohane estabelece um olhar reflexivo e sensato sobre a 

problemática proposta. Os autores determinam variáveis para direcionar o estudo da 

pergunta problema, sendo a interdependência (energética) a variável interveniente, o 

poder como a variável independente e as consequências do processo político como a 

variável dependente (SCHIEDER; SPINDLER, 2014).  

 A teoria traz à tona a concepção inerente e indispensável da lógica do fornecimento 

de energia. Em um contexto global, existem vários “níveis” de atuação, e influências que 

podem ser medidas por um Estado quando se considera a percepção de poder. A Rússia 

teve uma queda de seu poder de influência na política internacional na sua reentrada à 

sociedade internacional após a queda da União Soviética, porém, tem de se considerar 

que sua vastidão de recursos naturais e capacidade de superávit energético a colocaram 

em um patamar compensatório, em relação seu poder militar decrescente. Nesse sentido, 

as companhias russas que controlavam tais recursos foram consideradas de extrema 

importância estratégica. Podemos considerar que a resposta dada à mudança na 

configuração do sistema internacional, que passou de bipolar para uma percepção 

unipolar (norte-americano), sendo essa, o multilateralismo, favoreceu a Rússia em defesa 

de seus interesses, pois permite a ela desfavorecer o poder norte americano enquanto se 

reconfigura nesse novo espaço. 

 O presente capítulo busca aprofundar o debate sobre essa lente teórica para analisar 

as relações internacionais. A primeira seção tem como enfoque o debate acerca da teoria 

mencionada, seguido da segunda seção que tem como objetivo realizar uma revisão da 
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literatura sobre segurança energética, buscando situar a pesquisa dentro dos diversos 

entendimentos sobre esse nicho específico de segurança e deixar clara a conexão do tema 

com a teoria apresentada, delimitando os aportes teóricos necessários para o entendimento 

do objeto da presente pesquisa. 

 

3.1 INTERDEPENDÊNCIA COMPLEXA 

 

A partir da Guerra Fria diversas mudanças sistêmicas alteraram o modo com que 

os acadêmicos olhavam seus conceitos e como olhavam o mundo. Progresso tecnológico, 

expansão das instituições financeiras, crescimento do comércio mundial e de atores não 

estatais (ONGs, OIGs e empresas transnacionais), facilitação e aumento do fluxo de bens, 

capital, informação e pessoas são alguns dos motivos que segundo Keohane e Nye (2001, 

p. 1-2) tornaram o mundo mais interdependente. Nesse sentido, na política internacional, 

o poder se encontra mais elusivo, mais difícil de ser mensurado. 

Duas escolas teóricas das Relações Internacionais se encontram no período da 

Guerra Fria por debater essas novas questões, por um lado temos as escolas clássicas, 

realistas, que mantem seu foco no Estado como unidade de análise, e continua afirmando 

a primazia da segurança nacional e da hierarquia de poder, por outro lado, temos escolas 

mais modernistas, que apresentam uma argumentação pautada no discurso da eliminação 

das fronteiras, devido as novas conexões comerciais e sociais. Nesse conjunto de 

discussões, Keohane e Nye lançam sua obra Power and Interdependence (2001), com o 

objetivo de elaborar um novo instrumento teórico para buscar respostas para perguntas 

elaboradas, tendo em vista esse contexto de rápidas mudanças no cenário internacional. 

Segundo os autores, a tarefa de ambos não é argumentar a favor nem do viés modernista 

nem do viés tradicionalista das Relações Internacionais, no entanto, desenvolver um 

quadro teórico analítico que seja coerente com a ideia de interdependência, para isso 

“devemos desenvolver vários modelos diferentes, mas potencialmente complementares, 



42 
 

ou ferramentas intelectuais, para compreender a realidade da interdependência na política 

mundial contemporânea” (KEOHANE; NYE, 2001, p. 4) 16. 

 Para tanto, Rana (2015, p. 291) comenta sobre a teoria desenvolvida por Nye e 

Keohane, “a interdependência complexa é uma teoria que enfatiza os caminhos 

complexos em que, como resultado de laços crescentes, os atores transnacionais se tornam 

mutuamente dependentes, são vulneráveis às ações uns dos outros e são sensíveis às 

necessidades uns dos outros". 

Durante a Guerra Fria, os Estados e a comunidade internacional foram moldando 

um discurso que centralizava a proteção da segurança nacional como principal elemento 

argumentativo. Os Estados Unidos como uma das principais potências políticas no 

mundo, justificava suas estratégias e políticas através de tal discurso, na tentativa de 

garantir a manutenção das estruturas econômicas e políticas de seu interesse. A mudança 

no contexto internacional do fim da União Soviética, assim como a reação da população 

americana a Guerra do Vietnã, o escândalo de Watergate e conflitos internos fizeram com 

que essa justificativa perdesse consistência. Para tanto, a interdependência surge como 

uma nova forma de justificativa para legitimar as ações norte americanas. Keohane e Nye 

colocam que essa corrente teórica pode ser usada tanto contra o nacionalismo doméstico 

como contra desafios externos do país, para tanto, “apesar das conotações de retórica de 

interdependência parecerem bastante diferentes do simbolismo de segurança nacional, 

cada um tem sido usado para legitimar a liderança presidencial americana nos assuntos 

mundiais” (KEOHANE; NYE, 2001, p. 6)17. 

 Uma característica relevante dessa nova formulação teórica, é o fato que ela implica 

que as relações de interdependência são fruto das novas dinâmicas de relações políticas e 

econômicas, e nesse sentido, não significa que os conflitos irão diminuir, os autores 

deixam claro que essa não seria a tendência que eles sugerem com essa nova abordagem 

(KEOHANE; NYE, 2001, p.7). Os autores explicam o conceito de interdependência da 

seguinte forma: 

                                                           
16 Original em inglês: “We shall develop several different but potentially complementary models, or 
intellectual tools, for grasping the reality of interdependence in contemporary world politics.” 
17 Original em inglês: “(...) Although the connotations of interdependence rhetoric may seem quite different 
from those of national security symbolism each has often been used to legitimize American presidential 
leadership in world affairs. “ 
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A dependência significa um estado de ser determinado ou significativamente 
afetado por forças externas. A interdependência, mais simplesmente definida, 
significa dependência mútua. A interdependência na política mundial refere-se 
a situações caracterizadas por efeitos recíprocos entre países ou entre atores em 
diferentes países. Esses efeitos geralmente resultam de transações 
internacionais - fluxos de dinheiro, bens, pessoas e mensagens em fronteiras 
internacionais18 (KEOHANE; NYE, 2001, p.7, tradução própria). 

  

 Além disso, é importante ressaltar que a interdependência implica custos e 

constrangimentos para os atores, e que se baseia em uma interação assimétrica 

(KEOHANE; NYE, 2001, p.8). Em uma análise mais profunda de tais implicações é 

possível perceber dois tipos de ganhos, para os autores, ganhos absolutos (joint gains) e 

ganhos relativos (relative gains). O primeiro conceito faz referência às perdas e ganhos 

concretos dos atores em determinada relação, enquanto o segundo, diz respeito à 

distribuição dos proveitos. Por esse motivo é que o conceito de interdependência se traduz 

em uma capacidade de influência característica dos atores de relações internacionais, 

sendo que o processo de barganha dentro das relações assimétricas e a capacidade de gerir 

os frutos dessa relação são elementos importantes da teoria de Keohane e Nye, por isso 

atestam que as “assimetrias em dependência que são mais prováveis de fornecer fontes 

de influência para os atores em suas relações entre si” (KEOHANE; NYE, 2001, p.9) 19, 

de tal maneira que o lado menos dependente dessa relação pode utilizar esse desequilíbrio 

como forma de poder dentro de uma negociação, segundo os autores,  “é aí que o coração 

do processo de negociação política da independência reside. ” (KEOHANE; NYE, 2001, 

p.9)”20. 

 Um exemplo da interdependência defendida pelos autores foi a pressão exercida 

pelos países que formam a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), na 

                                                           
18 Original em inglês: “Dependence means a state of being determined or significantly affected by external 
forces. Interdependence, most simply defined, means mutual dependence. Interdependence in world politics 
refers to situations characterized by reciprocal effects among countries or among actors in different 
countries. These effects often result from international transactions – flows of money, goods, people, and 
messages across international boundaries.”. 
19 Original em inglês: “It is asymmetries in dependence that are most likely to provide sources of influence 
for actors in their dealings with one another.” 
20 Original em inglês: “And that is where the heart of the political bargaining process of independence 
lies.” 
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década de 1970, quando países com capacidades militares menores desafiaram países com 

capacidades maiores. Após a Guerra Árabe-Israelense de 1973, países do grupo da OPEP 

se unem para boicotar o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos, devido a sua 

aliança com Israel. Para tanto, Keohane e Nye afirmam compreender poder das seguintes 

maneiras: “o poder pode ser pensado como a capacidade de um ator para fazer com que 

outros façam algo que de outra forma não fariam (e a um custo aceitável para o ator). O 

poder pode ser concebido em termos de controle sobre os resultados”21 (KEOHANE; 

NYE, 2001, p.10). A interdependência assimétrica como fonte de poder pode ser 

entendida como controle de recursos e/ou potencial para afetar resultados. Na próxima 

seção vamos analisar as principais variáveis trazidas por essa abordagem teórica: 

vulnerabilidade e sensibilidade. 

 

3.1.1 VULNERABILIDADE E SENSIBILIDADE 

   

 Dentro dessa relação de poder (assimétrica) explicitada pelos autores, dois novos 

conceitos são elaborados: sensibilidade e vulnerabilidade. A sensibilidade está 

relacionada à capacidade de respostas de um determinado ator, frente a mudanças no 

cenário internacional, e o quão custoso é para ele. Dentro dessa dimensão a estrutura 

política permanece inalterada e é por isso um pensamento relevante a curto prazo. Para 

os autores a sensibilidade envolve graus de responsividade dentro de uma estrutura 

política, gerando questionamentos relacionados a quão rápido as mudanças em um país 

trazem mudanças dispendiosas em outro, e quão ótimos são os efeitos custosos, por isso 

é o custo o fator medido para se analisar essa variável. Ao pensar a interdependência 

como um conjunto de interações dentro de um quadro de políticas, a sensibilidade supõe 

que o quadro permanece constante, refletindo “a dificuldade em formular novas políticas 

dentro de pouco tempo, ou pode refletir um compromisso com um certo padrão de 

mercado nacional e internacional de regras (KEOHANE; NYE, 2001, p.10)”22.  

                                                           
21 Original em inglês: “Power can be thought of as the ability of an actor to get others to do something they 
otherwise would not do (and at an acceptable cost to the actor). Power can be conceived in terms of control 
over outcomes” 
22 Original em inglês: “(…) may reflect the difficulty in formulating new policies within a short time, or it 
may reflect a commitment to a certain pattern of domestic and international rules.” 
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 Por outro lado, o conceito de vulnerabilidade está relacionado com a 

disponibilidade e os custos das alternativas em uma relação de dependência. Nesse caso, 

considera-se a possibilidade de mudança da estrutura de políticas a fim de se encontrar 

alternativas que se adaptem às dificuldades externas. Keohane e Nye afirmam que no que 

se refere a custos a alternativas para a dependência, a sensibilidade significa 

responsabilidade para efeitos dispendiosos impostas do exterior antes que as políticas 

sejam alteradas para tentar mudar a situação, mesmo depois que as políticas foram 

alteradas e, portanto, a “dependência da vulnerabilidade só pode ser medida pelo custo de 

fazer ajustes efetivos em um ambiente alterado ao longo de um período de tempo.” 

(KEOHANE; NYE, 2001, p. 11-12)23. A autora Elisa Bastos (2013) entende que a 

vulnerabilidade é particularmente importante para o entendimento da estrutura política 

das relações de interdependência, pois foca nos atores das relações internacionais que 

definem as regras do jogo e provê mais recursos de poder (power resources) ao 

envolvidos que o aspecto da sensibilidade, “se um ator pode reduzir seus custos alterando 

suas políticas, sejam internas ou externas, o grau de sensibilidade deixa de ser um bom 

guia para definir os recursos de poder“ (BASTOS, 2013, p. 38).  

Em contrapartida, Rana (2015, p. 294)  define o aspecto da vulnerabilidade como 

sendo o ponto máximo em que os atores podem controlar suas respostas à sensibilidade, 

é o custo de fugir do sistema de regras predominante no sistema internacional, Estados 

mais fracos tem mais dificuldades para se adequar a esses custos e por isso “o menos 

vulnerável dos dois atores não é necessariamente menos sensível, mas aquele que 

incorrerá em custos menores de alterar a situação”24. Hendler complementa:  

 

No mundo caracterizado por Klare, de ESN’s (energy supply nations) e 
EDN’s (energy demand nations) fortemente conectadas por redes de 
comércio de energia, os atores tendem a ser muito sensíveis uns aos 
outros, mas suas vulnerabilidades variam de acordo com a capacidade 
de dar resposta e buscar alternativas aos custos impostos por terceiros. 
Por exemplo, enquanto uma EDN, os EUA são muito sensíveis aos 
custos impostos por seus fornecedores de petróleo, como a Venezuela. 
Porém, em caso de interrupção do fornecimento de petróleo 
venezuelano, aquele país tem condições de cobrir a lacuna de 10% 
recorrendo a outros fornecedores e a outras fontes de energia (USEIA, 

                                                           
23 Original em inglês: “Vulnerability dependence can be measured only by the costliness of making effective 
adjustments to a changed environment over a period of time” 
24 Original em inglês: “The less vulnerable of the two actors is not necessarily the less sensitive, but the 
one that would incur lower costs from altering the situation” 
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2014). Por outro lado, a Venezuela, que é muito sensível à demanda 
norte-americana, é também muito vulnerável, pois cerca de 30% de suas 
exportações de petróleo têm como destino os EUA e a alta dependência 
do setor petrolífero tornam-na vulnerável a oscilações de preço e de 
compradores. Em contrapartida, a alta dependência de petróleo do 
Oriente Médio, torna os EUA vulnerável aos custos impostos pelos 
países da região que, por sua vez, tornam-se menos vulneráveis aos 
custos impostos pelos EUA conforme expandem seus mercados 
consumidores para a Ásia, principalmente para China, Japão e Índia. 
(HENDLER, 2015, p. 143-15) 

 

Parte do trabalho dos autores em elaborar um novo escopo analítico condiz com a 

tarefa de criticar as “lentes” anteriores. A origem da teoria da interdependência complexa 

vem das principais críticas de Keohane e Nye ao viés realista de análise das relações 

internacionais.  Os principais pressupostos realistas são: a centralidade dos Estados como 

atores dominantes nas relações internacionais, a anarquia do sistema, a força militar como 

principal instrumento efetivo e a hierarquia da agenda de política internacional com 

assuntos de segurança internacional em primeiro lugar de importância (KEOHANE; 

NYE, 2001, p. 20). Para tanto, em contradição a esses pressupostos a teoria da 

interdependência complexa sugere um aumento no número e na importância que outros 

atores passam a receber nas relações internacionais, um desfoque na utilização do poder 

militar como instrumento mais eficaz na política internacional e uma abertura de assuntos 

que dominam a agenda internacional (KEOHANE; NYE, 2001, p. 21). Sobre este último 

elemento, os autores afirmam: “quando há múltiplas questões na agenda, muitas das quais 

ameaçam os interesses dos grupos domésticos, mas não ameaçam claramente a nação 

como um todo, aumentam os problemas de formular uma política externa coerente e 

consistente25” (KEOHANE; NYE, 2001, p. 23). A questão da utilização da força no 

cenário internacional é vista pelos autores como uma maneira não apropriada de alcançar 

outros objetivos (econômico ou ambiental, por exemplo), pois na maioria das vezes os 

efeitos da força militar são caros e incertos (KEOHANE; NYE, 2001, p. 24). 

Para os autores a força militar impõe claros custos aos objetivos dos Estados, 

como a autodestruição causada pelo uso de armas nucleares, o rompimento de relações 

em outras áreas temáticas, além de que historicamente a descolonização africana mostrou 

as limitações do uso da força militar para controlar populações socialmente mobilizadas. 

                                                           
25 Original em inglês: “when there are multiple issues on the agenda, many of which threaten the interests 
of domestic groups but do not clearly threaten the nation as a whole, the problems of formulating a coherent 
and consistent foreign policy increase.” 
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Além disso, ao se retirar o foco da análise do Estado como principal ator das relações 

internacionais percebe-se a existência de canais múltiplos nas relações internacionais, ou 

seja, além do tradicional canal de relacionamento interestatal, incluem-se os canais 

transgovernamentais, que excedem a lógica formal de comunicação entre ministérios de 

relações exteriores e as transnacionais, envolvendo organizações, instituições financeiras, 

corporações, entre outros atores.  A relevância desses fenômenos é destacada por 

Keohane e Nye, pois atuam como um cinto de transmissão, diluindo a diferença entre os 

níveis de análise doméstico e externo, porém, fazendo com que as políticas estrangeiras 

afetem mais as atividades econômicas domésticas do que no passado, de modo que mais 

assuntos sejam relevantes para a política externa, as comunicações transnacionais 

reforçam esses efeitos (KEOHANE; NYE, 2001, p. 22). 

As características mencionadas dão origem a diferentes processos políticos que 

traduzem recursos de poder em poder de controle de resultados (outcomes). Nesse 

sentido, o declínio da utilidade da força e o equilíbrio da importância entre os temas 

tornam a distribuição do poder dentro de cada área-tema mais importante. Os autores 

colocam da seguinte forma: 

 

A diferenciação entre as áreas problemáticas na interdependência complexa 
significa que as ligações entre as questões se tornarão mais problemáticas e 
tendem a reduzir em vez de reforçar a hierarquia internacional26 (KEOHANE; 
NYE, 2001, p. 27, tradução própria). 

 

Dentro de um contexto de mudança na hierarquia dos assuntos da agenda 

internacional e da relevância de novos atores no contexto internacional, um elemento 

crucial de poder para os Estados seria o controle da agenda internacional (agenda setting), 

Keohane e Nye (2001, p. 28) colocam que “sob interdependência complexa, podemos 

esperar que as agendas sejam afetadas pelos problemas internacionais e domésticos 

criados pelo crescimento econômico e pela crescente interdependência de sensibilidade 

que descrevemos no último capítulo.”27 Um elemento que ajuda a definir a agenda 

                                                           
26 Original em inglês: “The differentiation among issue areas in complex interdependence means that 
linkages among issues will become more problematic and will tend to reduce rather than reinforce 
international hierarchy.” 
27 Original em inglês: “Under complex interdependence, we can expect the agendas to be affected by the 
international and domestic problems created by economic growth and increasing sensitivity 
interdependence that we described in the last chapter” 
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internacional é o papel das organizações internacionais, agindo como catalisadoras na 

formação de alianças e arenas de debate para o crescimento de estratégias de 

encadeamento, realizadas por Estados com menor capacidade de influência no cenário 

político internacional. Isikisal e Isikisal (2004) colocam que a interdependência complexa 

definiu instituições internacionais como meios de realização, pois oferece que regimes e 

instituições internacionais induzam a cooperação, relativizando a clássica anarquia 

internacional, além disso: 

 

Keohane e Nye sugeriram que instituições poderosas com normas poderosas 
poderiam desempenhar um papel análogo ao dos Estados, tanto no país como 
no exterior. Esse pressuposto é possível simplesmente porque ONGs e redes 
são particularmente efetivas em estados penetrantes, sem considerar limites e 
usando eleitorados domésticos para forçar líderes políticos a se concentrar em 
suas agendas preferidas28 (2004, p. 141, tradução própria). 

 

A existência de múltiplos canais de contato torna mais difícil a definição de 

agenda, por dificultar a distinção entre política interna e política externa. Keohane e Nye 

colocam que a existência desses canais nos leva a esperar cálculos de tomadores de 

decisão que levem em consideração os efeitos da interdependência para o controle de 

agenda e a politização, pois esses afetam grupos diferentes, portanto, “alguns atores 

podem, portanto, ser menos vulneráveis e menos sensíveis às mudanças em outros lugares 

da rede do que outros, e isso afetará os padrões de ação política” (KEOHANE; NYE, 

2001, p. 29)29. Por fim, a teoria dos autores pode ser sintetizada em três características 

principais: 1) Os atores são estatais e não estatais com múltiplos canais de comunicação: 

interestadual, transambiental e transnacional; 2) A agenda das relações interestaduais 

consiste em múltiplos problemas que não estão organizados em uma hierarquia clara ou 

consistente. Em outras palavras, existem vários problemas sem hierarquia; a segurança 

militar não domina consistentemente a agenda; 3) Força militar desempenha um papel 

relativamente menor nas relações internacionais, principalmente porque "não é usada 

                                                           
28 Original em inglês: “Furthermore, Keohane and Nye suggested that powerful institutions with powerful 
norms could play a role to that similar to the states both domestically and internationally. This assumption 
is possible simply because NGO’s and networks are particularly effective in penetrating states without 
regard to boundaries and using domestic constituencies to force political leaders to focus on their preferred 
agendas.” 
29 Original em inglês: “(...) Some actors may therefore be less vulnerable as well as less sensitive to changes 
elsewhere in the network than are others, and this will affect patterns of political action.” 
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pelos governos em relação a outros governos da região ou nas questões, quando a 

interdependência complexa prevalece". Como resultado dessas características, processos 

políticos distintivos traduzem os recursos de poder no poder como controle dos resultados 

das estratégias de vinculação, definição da agenda, relações transnacionais e trans-

governamentais (IKISAL E IKISAL, 2004, p. 139-140).  

Ambos os conceitos serão utilizados na última parte desta pesquisa, em que será 

realizada a parte analítica da mesma, onde procurarei instrumentalizar esses aspectos de 

modo a explicar os impactos da dependência energética na relação entre os dois atores e 

na percepção e construção de ameaças dentro dos documentos estudados. Na próxima 

seção procura-se tecer comentários mais atuais acerca do debate iniciado por Keohane e 

Nye, além de críticas advindas dos grandes debates das relações internacionais. 

 

3.1.2 CONTEMPORANEIDADE DA TEORIA E LIMITAÇÕES  

 

Um debate importante em relação aos estudos de teoria de interdependência 

complexa é a relação causal entre a interdependência econômica e seus efeitos em relação 

a cooperação ou conflitos. O diálogo acontece entre liberais, que acreditam no efeito 

pacificador do comércio e os realistas que acreditam que a dependência aumenta tensão 

entre conflitos já existentes. Para Gartzke (2010), a melhor resposta é que a 

interdependência pode enquanto diminui conflitos violentos entre nações, aumentar 

tensões em outros tipos de conflitos não-violentos. Segundo o autor, ao contrário do que 

se pensa, em vez de disputar diretamente os conflitos, a interdependência pode limitar a 

intensidade dos concursos criando um local alternativo onde os estados podem competir 

que não requer violência militar, portanto: 

 

A dependência aumenta as oportunidades para os estados não dependentes 
exercerem coação contra seus parceiros dependentes. A presença de um 
mecanismo mais barato realmente aumenta o conflito, já que os estados são 
menos inibidos pelas guerras comerciais do que pelo alto custo da guerra real. 
Os estados interdependentes devem ser mais propensos a competir em questões 
relativamente menores que não são atendidas por estados não 
interdependentes. Embora menos propensos a ir à guerra ou usar a violência 
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maior, os países interdependentes são mais propensos a experimentar formas 
de conflito não militarizadas30 (GARTZKE, 2010, p. 1, tradução própria). 

 

Os autores liberais tendem a enxergar a interdependência como algo mais benéfico 

para os Estados. Dentre os defensores dessa perspectiva dentro da literatura podemos 

encontrar os liberais clássicos (MONTESQUIEU (1989[1748]), COBDEN (1903[1867]), 

WILSON (1918), ANGELL (1933), COOPER (1968), DOYLE (1986, 1997)) que 

associam os custos de oportunidade com as atividades econômicas mútuas como um 

elemento que desencoraja violência interestatal (GARTZKE, 2010, p. 2). Rosecrance 

(1985) incorpora a visão do Estado como uma entidade virtual dependente mais de 

políticas do que um território (GARTZKE, 2010, p. 2). Robert Keohane e Joseph Nye 

(1989), como já visto, incorporam a visão neoinstitucional para o conceito de 

interdependência, originando a interdependência complexa, favorecendo, principalmente 

a ideia de estratégias de encadeamento e a ausência de hierarquia entre as agendas. Brooks 

(1999, 2005) enfatiza a globalização da produção, argumentando que a dispersão da 

manufatura é um componente crítico para a paz (GARTZKE, 2010, p. 2) e por fim, Oneal 

e Russet (ONEAL, ET AL. 1996, 2003; ONEAL AND RUSSETT 1999a, 1999b, 2001) 

argumentam a favor da paz liberal. Levy (2003, p. 128) coloca que “a antecipação de que 

a guerra perturba o comércio e leva a uma perda ou redução dos ganhos do comércio cria 

incentivos para que os líderes políticos evitem ações que possam conduzir à guerra contra 

os principais parceiros comerciais”31.  

Nesse sentido, os realistas clássicos enxergam os efeitos da interdependência 

dentro da lógica competitiva do conceito de anarquia nas relações internacionais (CARR 

1939, KRASNER 1976, WALTZ 1979, MASTANDUNO 1998). GRIECO (1988) E 

MASTANDUNO (1991)) e enfatizam o problema dos ganhos relativos a teoria 

(GARTZKE, 2010, p. 2). Enquanto, os teóricos que contribuíram com a teoria marxistas 

(HAMILTON (1791), HOBSON (1938), KAUTSKY (1914), LENIN (1965)) operam 

                                                           
30 Original em inglês: “Dependence increases the opportunities for non-dependent states to exercise 
coercion against their dependent partners. The presence of a cheaper mechanism actually increases 
conflict, as states are less inhibited by trade wars than by the high cost of actual war. Interdependent states 
should be more likely to compete over relatively minor issues that are left unaddressed by non-
interdependent states. While less likely to go to war or use major violence, interdependent countries are 
more likely to experience non-militarized forms of conflict.” 
31 Original em inglês: “the anticipation that war will disrupt trade and lead to a loss or reduction of the 
gains from trade creates incentives for political leaders to avoid taking actions that are likely to lead to 
war against key trading partners” 
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com a desigualdade como precipitante do conflito (GARTZKE, 2010, p. 2). Kenneth 

Waltz (2001) coloca que, a guerra poderia ser explicada de três maneiras: através da 

natureza humana, das estruturas internas dos Estados e das relações internacionais. Nesse 

sentido, o conflito na teoria marxista seria a representação máxima dessa segunda 

explicação dos conflitos (estruturas internas, especialmente as estruturas econômicas), 

portanto, a guerra seria uma das formas de manifestação externa da luta de classes. 

 Os teóricos da dependência (PREBISCH (1959, 1963), DOS SANTOS (1970), 

WALLERSTEIN (1974, 1980, 1988)) adicionam que essa desigualdade atenua conflitos 

entre o centro e a periferia (principais países econômicos e seus dependentes). Segundo 

Gartzke (2010, p. 3), estudos empíricos mais recentes reforçam essa ideia, chegando a 

conclusões de que dependência assimétrica de fato está associada ao incremento de 

conflitos (HIRSCHMAN (1945, 1977), GASIOROWSKI (1986), BARBIERI (1996, 

2003)). Nesse sentido, Rana (2015) comenta que um aspecto interessante da 

interdependência complexa é a possibilidade de se trabalhar com uma lente teórica que 

combina elementos tanto da política de poder realista quanto do liberalismo econômico, 

“no mundo da "Interdependência Complexa", apesar da crescente cooperação econômica 

e interdependência ecológica, a possibilidade de conflitos militar internacional não pode 

ser ignorada" (RANA, 2015, p. 291).32  

Em contrapartida dos liberais clássicos, Gartzke (2010, p. 3-4), enumera três 

razões limitantes para a aplicação de tais correntes de pensamento:  “em primeiro lugar, 

para impedir o conflito, as potenciais perdas comerciais devem ser substanciais em 

relação às estimações (subjetivas) das nações sobre questões ou recursos em disputa.”33, 

coloca também que, “onde as perdas comerciais prováveis são pequenas em relação às 

questões em jogo, não há motivos para acreditar que a interdependência irá impedir a 

luta.”34; Um segundo ponto trazido pelo autor, é que o conflito (em distinção a noção de 

guerra) tem caráter estratégico, a confirmação da interdependência como fator direto para 

                                                           
32 Original em inglês: “In the world of ‘Complex Interdependence’, despite the increasing economic 
cooperation and ecological interdependence, the possibility of international military conflicts cannot be 
ignored.” 
33 Original em inglês: “First, to deter conflict, potential trade losses must be substantial relative to the 
(subjective) valuations nations place on disputed issues or resources.” 
34 Original em inglês: “Where likely trade losses are small relative to the issues at stake, there is no reason 
to believe that interdependence will prevent Fighting” 
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o conflito e a cooperação deve ser pensado em razão dos Estados poderem capitalizar no 

incentivo dado pelo comércio através de outras arenas, como a diplomática, ou se esse 

incentivo cria atrito entre os atores que acaba “transbordando” para as esferas econômicas 

e política. E por fim, coloca, que o conflito tem uma lógica de soma-zero, “o dano só pode 

ser infligido quando há algo a ser negado ou destruído. Como tal, o comércio, ou qualquer 

outra ligação valiosa, não é apenas compatível com, mas é necessário para a prática da 

punição competitiva.”35. Nesse sentido, Moracvisik (1997) não concorda plenamente com 

a afirmação de que o padrão de interdependência entre as preferências do Estado é um 

determinante primário não apenas de políticas externas individuais, mas de resultados 

sistêmicos, pois poucas guerras são de fato totais, onde as nações estão preparadas para 

gastar todas as suas capacidades econômicas ou de defesa em busca de objetivos externos.

 Gantzke (2010, p. 7) também argumenta que Estados que compartilham uma 

economia em comum, além de outras conexões relevantes, criam canais de comunicação 

onde a mesma pode acontecer de maneiras mais clara e concisa, evitando guerra e 

conflitos por incerteza e competição. O autor entende que a interdependência econômica 

combina as atividade de revelação e coerção, ou seja, danos são incorridos no processo 

de impor ou ameaçar danos aos adversários, sendo apenas necessário sinalizar a 

dependência econômica, estabelecendo o limite para si mesmos no sentido de que, “pelas 

mesmas razões que poucos estados preferem afundar suas próprias armadas para que elas 

sejam afundadas pelo inimigo, relativamente poucos estados escolherão cobrir os 

mercados domésticos apenas como meio de sinalizar a resolução.” (2010, p. 7, tradução 

própria)36. 

A Guerra Fria enalteceu um dilema às potências nucleares, como a competição 

poderia funcionar com a ameaça de qualquer conflito terminar com a extinção da 

civilização? Nesse sentido, Gartzke ressalta o papel da interdependência como criadora 

de métodos alternativos para a resolução de conflitos, “a simetria brusca ou a 

interdependência criam uma oportunidade de vantagem (capacidade de coação) e um 

custo para competir (externalidade econômica negativa da sinalização dispendiosa) 

                                                           
35 Original em inglês: “Harm can only be inflicted where there is something to be denied or destroyed. As 
such trade, or any other valuable linkage, is not only compatible with, but necessary for the practice of 
competitive punishment.” 
36 Original em inglês: “For the same reasons that few states prefer sinking their own armadas to having 
them sunk by the enemy, relatively few states will choose to hobble domestic markets purely as a means to 
signal resolve.” 
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(GARTZKE, 2010, p. 8). ”37 Gartzke entende que a interdependência cria dinâmicas 

semelhantes, embora alargando a gama de concursos possíveis, dando o seguinte 

exemplo: 

 

 Como nos confrontos entre a União Soviética e os Estados Unidos, a menor 
intensidade e o risco de escalada devem significar que as díades 
interdependentes aumentam o comportamento de conflito, embora em níveis 
mais baixos de intensidade de disputa. Esta visão contrasta com o argumento 
liberal clássico, que vê a interdependência como dissuasora do conflito e 
desencorajando atos que correm o risco de pôr em perigo o comércio ou outros 
relacionamentos lucrativos. A interdependência encoraja conflitos adicionais 
de baixo nível. As disputas militares são substituídas por disputas não 
militarizadas, mas as díades interdependentes também são livres para enfrentar 
uma maior variedade de conflitos latentes, dado o menor custo de disputas não 
militarizadas38 (GARTZKE ,2010, p. 8, tradução própria). 

 

 A interdependência sendo um mecanismo de resolução de conflitos, mais barato 

que a Guerra, e mais efetivo que a diplomacia, cria um caminho alternativo para os 

Estados espelharem suas ações. Isikisal e Isikisal comentam que “eventualmente, a era 

do pós-Guerra Fria está associada à institucionalização e cooperação, juntamente com o 

declínio nas preocupações de segurança militar na política mundial” (2004, p. 141, 

tradução própria) 39. Nesse sentido, a interdependência pode promover a paz, somente 

quando os Estados conseguem efetivamente obstruir mercados e melhorando a 

sinalização, evitando assim a necessidade de conflitos militares concentrados e 

sinalização através da força (GARTZKE, 2010, p. 24). 

 A presente seção buscou trazer um aprofundamento mais atual acerca do debate 

iniciado por Keohane e Nye. A pesquisa leva em consideração essas novas reflexões e os 

argumentos contrários, na tentativa de trazer uma análise mais completa acerca da 

dependência energética entre os atores e a documentação objeto de estudo. É necessário 

                                                           
37 Original em inglês: “Rough symmetry, or interdependence, creates both an opportunity for advantage 
(ability to coerce) and a cost for competing (negative economic externality of costly signaling).” 
38 Original em inglês: “As in clashes between the Soviet Union and the United States, the lower intensity 
and risk of escalation should mean that interdependent dyads increase conflict behavior, though at lower 
levels of dispute intensity. This insight contrasts with the classical liberal argument, which sees 
interdependence as deterring conflict and discouraging acts that run the risk of endangering trade or other 
profitable relationship.” 
39 Original em inglês: “Eventually, the post-Cold War era is associated with institutionalization and 
cooperation along with decline in military security concerns in the world politics.” 



54 
 

entender os limites do plano teórico utilizado para que possamos entender como ela se 

tornará prestativa durante a pesquisa. 

 Encerrada a seção atual, parte-se então para uma revisão da literatura de segurança 

energética, enfatizando dois elementos da mesma: o histórico de desenvolvimento desse 

nicho de segurança e diferenciar as diferentes abordagens que foram sendo desenvolvidas 

ao longo do estudo de segurança. 

 

3.2 SEGURANÇA ENERGÉTICA 

 

  Dentro da área de conhecimento de Relações Internacionais podemos encontrar um 

grande campo de estudos que demanda a atenção de muitos pesquisadores, o campo da 

segurança internacional. Dentre as várias associações que podemos fazer com a questão 

securitária, a energia é uma que se destaca na literatura devido a sua importância 

fundamental.  Os dois conceitos (segurança e energia) sempre estiveram muito próximos. 

Em 1775, as reservas de petróleo tiveram uma participação ativa para a Revolução 

Americana, durante a Primeira Guerra Mundial, o controle de recursos como carvão, 

petróleo e gás foi essencial para a vitória das potências centrais. Na Segunda Guerra 

Mundial, a indisponibilidade desses recursos motivou o Japão a invadir a Manchúria, em 

1931, e em seguida as ilhas da Indonésia ricas em petróleo. Em 1937, o estado alemão 

nazista declara guerra à União Soviética com o intuito de abastecer sua máquina de guerra 

e dá início a operação Blau para proteger seus campos de petróleo na Romênia. Em 1945 

a União Soviética invade o norte do Irã com o objetivo de controlar suas reservas de 

petróleo. E em 1991, o Iraque invade o Kuwait com o mesmo motivo (BROWN, M; 

SOVACOOL, B, 2010, p. 8). 

No entanto, apesar da proximidade dos conceitos, uma definição exata de 

segurança energética continua sendo debatida entre acadêmicos. A noção do conceito se 

altera devido a diversos fatores como perspectivas pessoais, nacionais, noções de 

segurança nacional, contexto geográfico e geológico (BROWN, M; SOVACOOL, B, 

2010, p. 6). Nesse sentido, podemos identificar que, por exemplo, o Banco Mundial define 

segurança energética como eficiência (WORLD BANK, 2005), diversificação de 

fornecedores e minimização da volatilidade do preço. A Rússia entende sua segurança 

energética como influência estatal sobre recursos estratégicos, principalmente para 
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controlar infraestrutura e através da redução de investimento estrangeiro nesses elementos 

(BELYI, 2003), a Arábia Saudita entende como segurança energética uma segurança na 

demanda de gás e petróleo (YERGIN, 2006), e assim por diante. 

 Além disso, o conceito de segurança energética varia de acordo com o tempo. A 

noção atual do conceito teve sua origem no começo do século 19 com a mecanização da 

guerra e o aumento da demanda de carvão para suprir as máquinas de guerra. Outros 

marcos da noção moderna do conceito foram as duas Guerras Mundiais em 1917 e 1945, 

as crises de energia da década de 1970 (1973 e 1979) e as duas invasões do Iraque, em 

1991 e 2003.  

Felix Ciută (2010, p. 124 -125) relaciona três fatores que moldam a relação entre 

os dois conceitos: em primeiro lugar a energia é uma categoria complexa, um campo total 

da ciência, dessa maneira ao se analisar o conceito da segurança energética devemos 

pensar como a totalidade do conceito de energia afeta a segurança na prática, é preciso 

estabelecer limites. Em segundo lugar, assim como já apontado, o conceito sugere 

diferentes significados para diferentes contextos, o que faz necessária a pergunta de 

quanto a liminaridade do conceito em relação à sua existência entre a teoria e a prática. 

Por fim, o autor (2010, p. 126) afirma que a diversidade do termo cria uma incerteza entre 

teóricos quanto a sua utilidade e significado, levando-o a questionar se a associação entre 

os dois geraria uma banalização do termo. 

A história do conceito sempre abrangeu um entendimento da ligação direta entre 

o crescimento econômico e o poder político, e nesse sentido segurança energética é 

definido como “‘suprimento de energia confiável adequado com preços razoáveis”40 

(CIUTĂ, 2010, p. 127 apud BIELECKI, 2002, p. 237, tradução própria), ou, 

“assegurando suprimentos de energia adequados com preços estáveis e razoáveis em 

razão de uma performance economia e crescimento sustentável"41 (CIUTĂ, 2010, p. 127 

apud APERC, 2003, p. 4, tradução própria). Segundo o autor (2010, p. 127), mesmo essa 

sendo a definição mais abundante na literatura ao mesmo tempo nenhuma legislação 

alcança o mérito de definir exatamente esse tipo de visão da segurança energética. A razão 

é o a conotação política que essa visão abrange de tal modo que a definição exata do 

                                                           
40 Original em inglês: "reliable and adequate supply of energy at reasonable prices” 
41 Original em inglês: “securing adequate energy supplies at reasonable and stable prices in order to 
sustain economic performance and growth” 
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conceito é estabelecida por uma série de entendimentos dos sujeitos em relação à 

hierarquia de três conceitos-base: crescimento, sustentação e ambiente (CIUTĂ, 2010, p. 

127). Nesse sentido, o autor (2010, p. 127) explica que a definição aparentemente direta 

de segurança energética é constantemente desintegrada e reconstituída em formas 

alternativas que ocupam apenas nichos específicos. 

Para tanto, os trabalhos de Felix Ciută (2010), Aleh Cherp e Jessica Jewell (2011) 

e Benjamin K. Sovacool e Marilyn A. Brown (2010), buscam através da análise de um 

extensivo grupo de dados composto por publicações acadêmicas, declarações de 

instituições, governos e think-tanks localizar dentre essas diversas conceitualizações as 

principais formas utilizadas e correntes de pensamento envolvidas. Para tanto, Ciută 

(2010, p. 125) distingue 3 lógicas de pensamento possíveis de serem identificadas na 

literatura sobre o tema: uma lógica de guerra, uma lógica de subsistência e um enfoque 

“total” da segurança energética. 

Em sua análise, Brown e Sovacool investigam a literatura sobre segurança 

energética de 2003 a 2008 e defendem quatro princípios básicos que deveriam nortear o 

conceito: acessibilidade, affordability, eficiência e cunho ambientalista. Dentro de seu 

estudo, os autores perceberam que noções de segurança energética diferem de acordo com 

as perspectivas pessoais e institucionais dos atores envolvidos. Colocam que, por 

exemplo, cientistas e engenheiros caracterizam a segurança energética em função dos 

sistemas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia. Por sua 

vez, o Banco Mundial diz que segurança energética é baseada nos três pilares de eficiência 

energética, diversificação do suprimento, e minimização da volatilidade dos preços, 

enquanto os defensores dos consumidores tendem a ver a segurança energética como 

serviços de energia com preços razoáveis sem interrupção, os principais produtores de 

petróleo e gás se concentram na "segurança" de seu acesso a novas reservas, enquanto em 

contrapartida as empresas de serviços de energia elétrica enfatizam a integridade da rede 

elétrica, finalmente, os políticos se concentram em garantir recursos energéticos e 

infraestrutura do terrorismo e da guerra (BROWN, M; SOVACOOL, B, 2010, p. 6). 

Outras características influenciam igualmente, como geografia, geologia e 

nacionalidades. Um exemplo, de acordo com Ciută:  

 

 A Rússia parece prosseguir uma estratégia de segurança energética de afirmar 
a influência do Estado sobre os recursos estratégicos para obter o controle 
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primário sobre a infraestrutura através da qual ele envia seus hidrocarbonetos 
para os mercados internacionais. Restringir o investimento estrangeiro nos 
campos domésticos de petróleo e gás é um elemento importante desta 
estratégia42 (CIUTĂ, 2010, p. 6, tradução própria). 

 

 Nesse sentido, a acessibilidade é entendida como acesso seguro a diversas fontes 

de serviços de energia (diversificação) e dentro de três dimensões principais: 

diversificação de tipos de fontes de energia (gás natural; petróleo, renováveis), 

diversificação de provedores de tais energias, e diversificação espacial da distribuição e 

armazenamento das fontes de energia, para assegurar a distribuição em caso de ataques 

(BROWN; SOVACOOL, 2010, p. 7-10).  “Affordability” diz respeito ao acesso à energia 

por toda a população, preços acessíveis além de estáveis. Eficiência energética é outro 

componente sugerido pelos autores, trata-se do melhoramento da performance energética 

através de melhores equipamentos e infraestrutura, sendo viável em razão do aumento de 

pesquisa e inovação na área energética de um país. Por fim, o quesito sustentabilidade se 

mostra fundamental, pois quando aplicado à política energética, a sustentabilidade 

significou prosseguir uma das três regras: garantir que as taxas de colheita de recursos 

renováveis não excedam as taxas de regeneração; certificando-se de que as emissões de 

resíduos não excedam as capacidades de assimilação relevantes dos ecossistemas; e 

garantindo que os recursos não renováveis só sejam esgotados a uma taxa igual à criação 

de renováveis. (BROWN; SOVACOOL, 2010, p. 11). 

 O argumento que defende a primeira lógica observada na literatura por Ciută é que 

energia ou é um recurso de guerra ou é uma causa do conflito. Nesse sentido, uma grande 

parte da literatura defende que recursos energéticos são instrumentos de guerra e/ou que 

conflitos são iniciados com o objetivo de obter determinados recursos (ou ainda, são o 

objetivo secundário de um conflito) (VICTOR, 2007, p. 1). O princípio que fundamenta 

essa lógica de pensamento se pauta principalmente na sobrevivência, não da guerra, mas 

uma sobrevivência generalizada e pautada analogicamente pelos pilares da teoria realista 

de Relações Internacionais, anarquia e ameaças. Para Ciută (2010, p. 130), “os parâmetros 

definidores desta lógica de segurança tradicional são, portanto: (1) uma compreensão da 

                                                           
42 Original em inglês: “Russia appears to pursue an energy security strategy of asserting state influence 
over strategic resources to gain primary control over the infrastructure through which it ships its 
hydrocarbons to international markets. Restricting foreign investment in domestic oil and gas fields is an 
important element of this strategy” 
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segurança focada no uso da força, guerra e conflito (WALT, 1991: 212; FREEDMAN, 

1998: 48); e (2) um foco nos Estados como assuntos e objetos de segurança energética.”43 

  Nesse sentido, a segurança energética deriva dos padrões da política internacional. 

Isso afeta a conceitualização do tema de forma a moldar o vocabulário utilizado nesse 

tipo de literatura (enfatizando a militarização da energia), como inspira uma lógica de 

“endurecer, securitizar e proteger o domínio inteiro da energia. ”44 (VICTOR, 2008, p. 9, 

tradução própria). Ciută sumariza com um exemplo: 

 

 Por exemplo, no contexto europeu, o problema não é necessariamente energia 
(ou, mais precisamente, gás, para evitar a redução típica realizada por tais 
contas). O problema reside nos "interesses geopolíticos" da Rússia e outros 
estados fornecedores, cuja força se torna inerentemente ameaçadora (Burrows 
& Treverton, 2007; Horsley, 2006). As políticas de segurança energética 
tornam-se inteiramente eufemísticas, como ilustrado, por exemplo, por 
afirmações que equivalem a "evitar o isolamento da energia" com "derrotar a 
Rússia" (Baran, 2007)45 (CIUTĂ, 2010, p. 130). 

 

Por exemplo, a atual Crise Ucraniana de 2013 provocou a emergência de riscos 

associados à elevada dependência europeia de gás natural russo no que concerne à 

segurança do abastecimento, em especial no que diz respeito à garantia de fluxos 

contínuos de aprovisionamento.   

A segunda lógica observada pelo trabalho de Ciută, é entendida dentro da 

observação fatual de que energia é um requerimento para o funcionamento de todas as 

sociedades, Estados e derivados burocráticos. Para tanto, a lógica da sustentação envolve 

duas dimensões, a de que todos precisam de energia e que a mesma tem significados 

diferentes para atores diferentes. Isso significa dizer que a falta de energia não leva a 

extinção, mas sim ao não funcionamento das instituições. Nesse sentido, a busca por 

                                                           
43 Original em inglês: “The defining parameters of this traditional security logic are therefore: (1) an 
understanding of security focused on the use of force, war and conflict (Walt, 1991: 212; Freedman, 1998: 
48); and (2) a focus on states as the subjects and objects of energy security.” 
44 Original em inglês: “a logic of hardening, securing and protecting’ in the entire domain of energy.” 
45 Original em inglês: “For example, in the European context, the problem is not necessarily energy (or, 
more pre-cisely, gas, to avoid the typical reduction performed by such accounts). The problem lies in the 
‘geopolitical interests’ of Russia and other supplier states, whose strength becomes inherently threatening 
(Burrows & Treverton, 2007; Horsley, 2006). Energy security policies become entirely euphemistic, as 
illus-trated for example by statements that equate ‘avoiding energy isolation’ with ‘beating Russia’ (Baran, 
2007).” 
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segurança energética é promovida por políticas públicas em razão de ser um bem público, 

e sua segurança é derivada da exposição a uma série de fatores (riscos) que desencadeiam 

duas características para essa lógica: segregação e multiplicação (CIUTĂ, 2010, p. 132). 

O autor explica que a segregação de energia é visível em três aspectos: 1) o tipo de recurso 

energético: por exemplo, energia nuclear, energia renovável ou combustível fóssil; 2) os 

setores de atividade: por exemplo, extração, transporte ou distribuição; e 3) o tipo de 

atores: produtores, disruptores, fornecedores, consumidores, distribuidores, compradores, 

vendedores, e assim por diante (CIUTĂ, 2010, p. 132). A segunda característica, 

multiplicação, refere-se a entrada de novos atores que participam do processo de dar 

significado ao conceito de segurança energética, como atores securitizados, especialistas, 

ONGS (Organizações Não Governamentais), grupos de pressão, movimentos civis e 

empresas. Sintetizando, o autor coloca que as características da lógica de subsistência da 

segurança energética são: 1) o princípio da subsistência substitui o da sobrevivência; 2) a 

segregação de energia; 3) a multiplicação de atores; e 4) a atração indeterminada para 

políticas de segurança energética não específicas determinadas pela hierarquia entre as 

dimensões do ambiente, crescimento e sustento. (CIUTĂ, 2010, p. 134).  

 Por fim; o autor identifica na literatura uma transição das linhas anteriores para uma 

lógica total da segurança energética, onde duas características chaves a fundamentam: a 

totalidade e a reflexidade. A dimensão da totalidade envolve o entendimento de que a 

energia afeta tudo e tudo afeta energia. Nesse sentido, Ciută explica que:  

 

 Para citar um proponente desta visão, "a segurança energética deve ser 
estendida à segurança de toda a infraestrutura e cadeia de suprimentos - 
reconhecendo as vulnerabilidades que vêm do terrorismo, da guerra, dos 
bandidos e das catástrofes naturais" (YERGIN, 2006b: 1). Em termos 
conceituais, esta declaração identifica um "número infinito de alvos" (KAIN, 
2007) que estão sujeitos a um número infinito de vulnerabilidades. A 
segurança energética significa a segurança de tudo: recursos, plantas de 
produção, redes de transporte, pontos de distribuição e até padrões de 
consumo; em todo lugar: campos petrolíferos, oleodutos, usinas, postos de 
gasolina, lares; contra tudo: o esgotamento de recursos, o aquecimento global, 
o terrorismo, "eles" e nós mesmos. No seu máximo, essa lógica investe todos 
os objetos de qualquer tipo e com segurança. Pelo menos potencialmente, o 
resultado é uma visão panóptica da segurança que legitima as políticas de 
segurança panóptica (ver BIGO, 1998)46 (CIUTĂ, 2010, p. 135, tradução 
própria). 

                                                           
46 Original em inglês: “To quote one proponent of this view, ‘energy security needs to be extended to the 
safety of the whole infrastructure and supply chain – recognizing the vulnerabilities that come from 
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 Nesse sentido, a própria totalidade reforça o sentido da reflexidade utilizada pelo 

autor, onde a multiplicação de atores da lógica anterior é puxada ao máximo e todos os 

atores ocupam todos os papéis de segurança (CIUTĂ, 2010, p. 136). Seguindo essa linha 

de raciocínio o autor questiona a banalidade do conceito e chega à conclusão que não há 

uma banalização da segurança em si, mas da guerra no geral e por essa razão energia pode 

se encaixar em qualquer definição de segurança. O problema segundo o autor está na 

formulação de diferentes conceitos de segurança energética que são criados em contextos 

para poderem adquirirem legitimidade e cunho político e dessa forma acabam 

“arrastando” outros problemas e conceitos para seu significado (CIUTĂ, 2010, p. 138).  

Em outra análise da literatura, Jewell e Cherp identificam que historicamente o 

desenvolvimento da segurança energética envolvem pelo menos 3 perspectivas distintas. 

Em um primeiro momento, e principalmente, devido à crise do petróleo desencadeada por 

países árabes (membros e não-membros da OPEP) em 1973, a ideia de energia esteve 

muito ligada a uma questão de segurança nacional do país, com o emprego da palavra 

petróleo se igualando a palavra arma. E segundo as autoras, “a segurança energética foi 

conceituada por analistas políticos que consideravam a guerra e a diplomacia pacífica 

como parte da mesma "grande estratégia”. ”47 (CHERP; JEWELL, 2011, p. 2, tradução 

própria). Para chegar em tal objetivo era preciso criar um regime internacional de 

suprimento de petróleo para os países desenvolvidos. Nesse sentido o primeiro elemento 

foi projetar o poder miliar dos Estados Unidos para as regiões dos países produtores, como 

de fato aconteceu sob a luz da Doutrina Carter (1977 – 1981). O segundo elemento era 

fomentar o mercado global de petróleo de modo que a multiplicidade de atores garantisse 

a descentralização de poder, e por fim, o terceiro elemento dessa estratégia era estabelecer 

a atuação da Agência Internacional de Energia (AIE) para coordenar rupturas no 

abastecimento à países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

                                                           
terrorism, war, brigandage, and natural disasters’ (YERGIN, 2006b: 1). In conceptual terms, this statement 
identifies an ‘infinite number of targets’ (KAIN, 2007) that are subject to an infinite number of 
vulnerabilities. Energy security means the security of everything: resources, production plants, 
transportation networks, distribution outlets and even consumption patterns; everywhere: oilfields, 
pipelines, power plants, gas stations, homes; against everything: resource depletion, global warming, 
terrorism, ‘them’ and ourselves. At its maximum, this logic invests every single object of any kind with and 
in security. At least potentially, the result is a panoptic view of security that legitimates panoptic security.   
47 Original em inglês: “Energy security was conceptualized by political analysts who viewed war and 
peaceful diplomacy as part of the same ‘grand strategy’.” 
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Econômico) (CHERP; JEWELL, 2011, p. 2). A partir de 1980 essas preocupações 

também se expandem para o mercado de gás natural devido a seus contratos de longo 

prazo, como colocam as autoras: 

 

Larsson [15] identificou 40 ameaças e cortes reais do gás russo para os países 
da CEI em 1991-2008. A crise do gás russo-ucraniano em 2009, que seguiu 
uma disputa sobre o mecanismo de preços, é o exemplo mais recente de uma 
interrupção do fornecimento de gás em larga escala com efeitos palpáveis na 
União Europeia. Os países da Europa do Leste que utilizam gás natural para a 
maior parte de sua produção de eletricidade e calor e que historicamente 
importaram da Rússia através de um número muito limitado de rotas de 
abastecimento estão entre os mais vulneráveis a tais interrupções. As tentativas 
contínuas de diversificar as rotas de importação de gás para a Europa 
Ocidental, por exemplo, através do gasoduto Nord Stream aumentam as 
preocupações adicionais de segurança energética. Embora o gás natural 
liquefeito (GNL) tenha representado cerca de 30% do comércio global de gás 
em 2010, requer um investimento inicial significativo e ainda não é uma 
solução para muitos países euroasiáticos sem litoral48 (CHERP; JEWELL, 
2011, p. 2, tradução própria). 

 

 As discussões sobre o tema foram encarregadas da ciência política e disciplinas 

como segurança internacional e políticas públicas, sendo que duas escolas foram 

responsáveis por tais discussões, a primeira é a escola “geopolítica” que tem sua origem 

após a Segunda Guerra Mundial e a segunda escola prioriza instituições e regimes de 

governança global, além de atores não estatais. A questão central aqui é quem controla os 

recursos energéticos e como (CHERP; JEWELL, 2011, p. 3). 

 A segunda perspectiva encontrada pelas autoras, surge no século 20 principalmente, 

e tem seu crescimento devido aos estudos de análise de sistemas e a tentativa de entender 

o comportamento dos sistemas complexos, sendo o debate vivenciado principalmente por 

engenheiros. Duas ideias instigam essa análise: a primeira é a de recursos energéticos 

limitados e a segunda sobre a vulnerabilidade de sistemas técnicos complexos. A primeira 

                                                           
48 Original em inglês: “Larsson [15] identified 40 threats and actual cut-offs of Russian gas to the CIS 
countries in 1991–2008. The Russian-Ukrainian gas crisis in 2009 which followed a dispute concerning 
the pricing mechanism is the most recent example of a large-scale gas supply disruption with palpable 
effects in the European Union. Eastern European countries which use natural gas for the bulk of their 
electricity and heat production and which have historically been importing from Russia through a very 
limited number of supply routes are among the most vulnerable to such disruptions. The ongoing attempts 
to diversify gas import routes to Western Europe for example through the Nord Stream pipeline rise 
additional energy security concerns. Although liqueified natural gas (LNG) accounted for some 30% of the 
global gas trade in 2010 it requires significant initial investment and is still not a solution for many 
landlocked Eurasian countries.” 
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ideia teve uma grande influência dos achados do Clube de Roma nos anos 1970 de que o 

expansivo crescimento econômico da população não poderia ser sustentado por muitas 

décadas devido à escassez dos recursos naturais (finitos). Daniel Yergin (2006, p. 70) 

coloca que “no fundo das preocupações [de segurança energética] - mas não muito longe 

- é a ansiedade de saber se haverá recursos suficientes para satisfazer as necessidades 

energéticas do mundo nas próximas décadas”49. Já a segunda ideia nasce dos estudos de 

Lovins e Lovins, em 1982, publicado no livro Brittle Power, quando os mesmos afirmam 

que a segurança energética dos Estados Unidos poderia estar comprometida devido a seus 

sistemas de energia elétrica estarem vulneráveis à dependência em tecnologias de geração 

de energia em larga escala, que são alimentadas principalmente por fontes de energia 

desnecessárias e muitas vezes importadas. O principal problema elencado aqui é a 

complexidade de infraestruturas para a geração de energia e suas vulnerabilidades. Cherp 

e Jewell (2011, p. 4) colocam que esse segundo fluxo de pensamento que surgiu no século 

20 preocupava-se, principalmente, com a vulnerabilidade dos sistemas de energia, 

passando a se preocupar com a questão de "quão vulneráveis são os sistemas de energia?".  

 A próxima corrente de pensamento, segundo Cherp e Jewell (2011), é fruto do 

contexto de desregulação do mercado que ocorreu em muitos países nos anos 1980 e 

1890. O debate foi protagonizado principalmente por economistas e tem como seu foco a 

questão de que mercados podem entregar energia de forma mais eficiente quando 

despolitizados e que a diversidade de atores garantiria segurança de fornecimento.  

No entanto, diversos casos mostraram como o mercado manipulou em várias 

ocasiões o fornecimento de energia em razão do lucro (WEAVER, 2004). Os 

investimentos sem regulação acabam indo para as opções mais baratas e rentáveis e não 

necessariamente seguras ou benéficas para um país. Para Cherp e Jewell a contribuição 

mais notável dessa corrente de pensamento para os estudos de segurança energética é a 

introdução da análise sistemática para a diversidade de portfólios de energia. Os autores 

colocam que, “os índices de diversidade agora são rotineiramente utilizados para avaliar 

                                                           
49 Original em inglês: “in the background of [energy security] concerns — but not too far back — is the 
anxiety over whether there will be sufficient resources to meet the world’s energy requirements in the 
decades ahead” 
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a segurança energética de várias jurisdições e outros elementos da análise econômica e 

de mercado estão penetrando políticas de segurança energética”50.  

Após avaliar a evolução da literatura sobre segurança energética, os autores 

entendem que, “a diferença entre as três perspectivas pode ser ilustrada pelo debate "pico 

de petróleo"51 (CHERP; JEWELL, 2011, pág. 7, tradução própria), pois, do ponto de vista 

da robustez, as questões-chave são "quanto o petróleo (convencional) é deixado?" E 

"quão difícil é obtê-lo?", do ponto de vista da soberania, as questões importantes são: 

"quem controlará os barris restantes de petróleo?" e "as nações vão à guerra para garantir 

o acesso a esses recursos?", do ponto de vista da resiliência, a questão central é "será que 

a economia global e o sistema de energia poderão se adaptar à diminuição da produção 

de petróleo?". Cada uma das três maneiras de formular o problema implica formas 

diferentes de procurar e formular respostas (CHERP; JEWELL, 2011, pág. 7). 

Por fim, entendem que o desafio moderno da segurança energética é pensar não 

em questões específicas, mas abordar o problema de maneira integrada, pensando por 

exemplo, em como tornar os sistemas energéticos mais seguros sem trocar uma 

vulnerabilidade por outra (CHERP; JEWELL, 2011, p. 7). Para tanto, se torna necessário 

abranger os problemas de maneira coordenada e em muitos casos, definições viram 

acompanhadas não somente com a “perspectiva da guerra”, mas englobando outros 

problemas, como o meio ambiente. Por exemplo, a União Europeia define sua segurança 

energética como “[assegurando] a disponibilidade física ininterrupta de produtos e 

serviços energéticos no mercado, a um preço acessível para todos os consumidores 

(privados e industriais), contribuindo para os objetivos sociais e climáticos mais amplos 

da EU”52 (EUROPEAN COMMISSION, 2010, p. 2, tradução própria).  

Os autores entendem que a complexidade dos desafios de segurança energética 

deve primeiro ser aprendida ao estudar profundamente as interações entre os níveis 

nacional, físico e político, pois é possível que muitas dessas interações sejam únicas em 

seus contextos específicos, mas também é provável que os princípios universais de tais 

                                                           
50 Original em inglês: “Diversity indexes are now routinely used to evaluate energy security of various 
jurisdictions and other elements of economic and market analysis are penetrating energy security policies.” 
51 Original em inglês: “The difference between the three perspectives can be illustrated by the ‘peak oil’ 
debate. “ 
52 Original em inglês: “to ensure the uninterrupted physical availability of energy products and services on 
the market, at a price which is affordable for all consumers (private and industrial), while contributing to 
the EU's wider social and climate goals.” 
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interações possam ser derivados para eventualmente formar teorias mais gerais de 

segurança energética (CHERP; JEWELL, 2011, p. 10).  

 Nesse sentido, a aproximação sistemática da tarefa de desenvolver um campo 

interdisciplinar de estudos de segurança energética pode começar por estabelecer ao 

menos três condições iniciais: 1) desenhar os limites do campo de estudos; 2) estabelecer 

questões centrais de pesquisa, e; 3) identificar um conjunto de métodos confiáveis e 

quadros teóricos (CHERP; JEWELL, 2011, p. 10). 

Em 2003, a Europa identificou o abastecimento energético como sendo um dos 

maiores riscos para a segurança que o continente enfrentava. Em 2007, a situação já havia 

se evoluído e o abastecimento energético passou a ser o centro da agenda da segurança 

europeia, ombreando-se com o terrorismo e a ameaça climática (SILVA, 2007, p.32). 

 Tendo chego ao fim o  capítulo teórico, onde buscou-se estabelecer a abordagem 

conceitual e o plano de fundo crítico que fundamenta o resto da pesquisa, passamos a 

investigar as questões históricas envolvidas na temática de energia para a União Europeia 

e a Rússia, enfatizando os questionamentos que surgem ao se levantar a problemática de 

se a União Europeia é de fato dependente nesse mérito, além dos apontamentos no que 

concerne ao relacionamento histórico, diplomático e energético entre os dois países, e por 

fim, uma explanação acerca da Crise Ucraniana de 2013 como ponto de inflexão e 

mudança para a unificação das políticas energéticas. 
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CAPÍTULO 4 - DIÁLOGO ENERGÉTICO ENTRE A RÚSSIA E A UNIÃO 
EUROPEIA E A QUESTÃO DA DEPENDÊNCIA   

 

 O presente capítulo tem como objetivo contextualizar todo o cenário diplomático 

que se estende à Rússia e a União Europeia durante o período delimitado pela pesquisa 

(2005-2016), a questão da dependência energética e a Crise Ucraniana de 2013.  

O capítulo será dividido em 5 seções: a primeira concentra-se em entender como 

se desenvolveu a política energética europeia até o presente, a União Energética Europeia. 

Em seguida, a seção se dedicará a explanar acerca do relacionamento diplomático entre 

esses dois atores, detalhando ainda, o que seria o relacionamento de “parceria estratégica” 

definido por ambos. Na terceira seção o foco será a questão econômica que nos permite 

ou não afirmar que existe uma relação de dependência energética na EU. A quarta seção 

desse capítulo terá como objetivo dar ênfase na estratégia energética russa para 

compreender os motivos da UE em perceber em determinados momentos, a capacidade 

energética da Rússia como uma ameaça. E por fim, uma última seção detalhando os 

acontecimentos que ficaram marcados como a Crise Ucraniana de 2013, explicando e 

mostrando os antepassados desse conflito, dando ênfase nele como um ponto de inflexão 

para o desenvolvimento de uma política energética europeia comum. 

 É importante enfatizar a abordagem de integração regional que será utilizada nesta 

pesquisa. Certamente o conceito não deve ser entendido de forma padronizada, e portanto, 

cada viés de integração regional se aplica melhor para entender caso a caso. No intuito de 

analisar o fator dependência energética, parece evidente a utilização do viés econômico 

de Bela Balassa (1961) quando o autor coloca cinco etapas para ocorrer uma integração 

regional: Zona de Livre Comercio, quando os países eliminam as barreiras tarifárias e 

não-tarifárias de forma a favorecer a circulação de bens entre eles, a União Aduaneira, 

quando os países adotam uma Taxa Externa Comum, o Mercado Comum, quando 

estabelece-se a livre circulação de pessoas, serviços e capitais e trabalho, a União 

Econômica, quando há harmonização das legislações nacionais que tenham relação com 

as áreas integradas e por fim, a Integração Econômica Total quando há integração das 

políticas dos países. Vale a pena ressaltar que independente da visão abordado e comum 

o entendimento de que a integração e constituída por processos. Porém, cabe melhor ao 

caso estudado a visão de Hurrel (1995) sobre a integração regional, quando diz que essa 
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pode ser entendida como a intensidade da coesão social, econômica, política ou 

organizacional entre as unidades. Segundo Santos (2017): 

 

Ele pontua cinco categorias que ao serem vistas em conjunto, ajudam 
no entendimento do que é regionalismo. A primeira é a ideia de 
Regionalização, caracterizando o aumento de circulação de pessoas e 
criações de canais de rede e comunicação, não necessariamente 
conduzidos de forma institucionalizada; A segunda categoria é a de 
Consciência e Identidades Regionais, com ênfase no discurso do 
regionalismo e nos processos políticos que procuram definir 
identidades em comum nas regiões; A terceira é a Cooperação Regional 
entre Estados, tanto formal como informal, que procuram responder aos 
desafios em comum dos países da região; A quarta é a Integração 
Econômica Regional Promovida pelo Estado, nesta existem decisões 
políticas de governo com o intuito de promover o comércio entre os 
atores, muitas vezes, eliminando barreiras comerciais; por fim, a quinta 
categoria é a de Coesão Regional, consolidando a formação de uma 
unidade regional coesa que acumula de maneira aprofundada as 
categorias anteriores (HURRELL, 1995). (SANTOS, 2017, p. 1) 

 

 Nesse sentido, outro conceito-chave para entender a visão institucionalista que 

abrange essa pesquisa e a de supranacionalidade. Demetrius e Rocha (2015, p. 442) 

pontuam: “Dentro dessa visão institucionalista, o conceito de supranacionalidade seria a 

progressiva transferência de competências dos Estados para as instituições 

internacionais.” Nesse sentido, Pereira (2012) ainda coloca que 4 fatores são necessários 

para reconhecer a supranacionalidade de uma instituição: 1) processo decisório, 2) órgãos 

supranacionais, 3) direito regional, 4) personalidade jurídica (PEREIRA, 2012). 

 Portanto, a partir das visões explanadas acima, partiremos para entender como se 

deu o processo de formação de uma política de energia comum para o bloco europeu. 

 

4.1 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE ENERGIA 

COMUM PARA O BLOCO EUROPEU  

 

A análise apresentada a seguir, extrapola os limites temporais estabelecidos pela 

pesquisa (2005-2015), assim tendo, o objetivo de recuperar brevemente o histórico desses 

processos e assegurar a assiduidade do seu completo entendimento. Sendo assim, a 

Europa tem um longo histórico de organização para o controle e utilização de seus 

recursos naturais que se confunde igualmente com a história da União Europeia em si, 
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com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) em 1951, pelo 

Tratado de Paris. A decisão surgiu para coordenar e compartilhar a produção de carvão 

(principal fonte de energia da época) em um período de recessão econômica em geral na 

Europa, após os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Energia foi o ponto de início para 

a construção da União Europeia.  

Na sequência, a Comunidade Europeia de Energia Atômica (EURATOM)53 

destinava-se a promover o uso pacífico da energia nuclear e a introduzir um sistema 

comum de abastecimento de materiais cindíveis, como o urânio. O objetivo era aumentar 

a independência energética da Europa e garantir o fornecimento de matérias-primas na 

sequência da crise de Suez, que ameaçava cortar o fornecimento de petróleo. 

 O Tratado de Lisboa assinado em 2007 tornou a política energética uma 

competência partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros. Contudo, manteve 

o direito de cada membro escolher suas fontes de energia, determinar as condições para 

a sua exploração e estabelecer a estrutura geral do seu fornecimento de energia. Como 

resultado, os Estados-membros permanecem soberanos em muitas áreas decisivas da 

política energética. Essas restrições refletem grandes diferenças no mix de energia em 

cada país e uma diversidade de pontos de vista em relação à energia nuclear. Na virada 

do século, a imagem da energia tornou-se mais complexa com as crescentes preocupações 

sobre mudanças climáticas.  

Em 2005, surgiu um novo mercado de carbono baseado em um sistema de 

comércio de emissões (ETS). Logo, em 2008, o mercado europeu adotou uma legislação 

vinculativa para atingir os objetivos climáticos de 2020, que posteriormente os modificou 

no ano de 2014, para serem atingidos, então, em 2030. Almejando tais metas, os Estados-

membros recorreram a várias ferramentas regulamentares e subsídios que às vezes 

colidem com as medidas de liberalização do mercado. No mercado da eletricidade, por 

exemplo, a integração de fontes de energia renováveis já pagas pelos contribuintes 

expulsou as usinas a gás, que são financiadas pelo mercado. 

Tomando nota destas inconsistências, no início de 2015, a nova Comissão 

Europeia presidida por Jean-Claude Juncker propôs a criação de uma União Europeia da 

Energia. Na sequência da crise da Ucrânia, a energia voltou a se tornar uma área separada, 

                                                           
53 A EURATOM foi criada pelo Tratado de Roma, em 1957. 
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exigindo não apenas conhecimentos técnicos, mas também uma abordagem abrangente, 

política e estratégica. Passamos para então entender o relacionamento histórico entre 

Rússia e União Europeia. 

 

4.1.1 O RELACIONAMENTO ENTRE OS DOIS ATORES 

 

Nos anos mais recentes54, disputas econômicas e políticas na Ucrânia criaram um 

clima de suspeitas mútuas entre a Europa e a Rússia, levando a deterioração do 

relacionamento diplomático entre os atores, principalmente a nível internacional. Porém 

os acontecimentos não caracterizam de facto a totalidade do relacionamento entre a 

Rússia e os países da Europa ao longo dos anos. As relações entre ambos os atores se 

desenvolveram ao longo da história com uma série de movimentos de aproximação e 

isolamento entre ambos. A análise aqui exposta extrapola os limites temporais 

estabelecidos pela pesquisa (2005-2015), assim tendo, o objetivo de assegurar a 

assiduidade do completo entendimento das origens dessa relação e, compreende, 

portanto, o período temporal de 1991 a 2015, excluindo-se da mesma, portanto, o período 

tzarista e soviético, reconhecendo assim mesmo a importância singular desses períodos 

na criação da identidade da relação e da imagem e expectativas de ambos os atores. 

Em janeiro de 1992, a Rússia se estabelece como Estado soberano, seguido da falência 

do Estado soviético e com o status de herdeiro da União Soviética, potência nuclear. A 

mesma tem o entendimento da perda de sua importância a nível internacional. Em agosto 

de 1992, o Conselho de Política Externa e de Defesa (da Rússia) publica: “de acordo com 

a maioria dos fatores, e não contando sua área e arsenal nuclear, a Rússia tornou-se um 

poder médio.”55 Nesse contexto e levando em consideração a crise econômica que o país 

passava, a presidência de Gorbachev leva em consideração três objetivos principais para 

sua política externa: 1) manter as relações possíveis com os vários membros da CEI de 

forma pacífica; 2) juntar-se a comunidade internacional - em abril de 1992, a Federação 

Russa aderiu ao FMI e dois meses depois, juntou-se ao Banco Mundial; 3) na sequência 

                                                           
54 A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2018. 
55 Fonte: Catherine de Motlibert-Dumoulin, « Acteurs et mécanismes de décision de la politique étrangère 
russe » in Les relations entre l’Union européenne et la Fédération de Russie, ed. Tanguy de Wilde and 
Laetitia Spetschinsky, Louvain la Neuve: Institut d’Etudes Européennes, 2000, p. 98. 
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do lar europeu comum, afirmar o caráter europeu da Rússia - isso pode ser visto em maio 

de 1992 com a aplicação da Rússia ao Conselho da Europa56 e em novembro com o início 

de negociações com as comunidades europeias sobre um plano de parceria e acordo de 

cooperação (REY, 2005, p. 18-19).  

Após as intenções de aproximação com a Europa nos moldes expostos não terem 

atingido resultados concretos, a Rússia passa a ter um relacionamento mais pragmático 

com a mesma. Rey (2005, p. 19) coloca que durante os anos de transição da Rússia, houve 

a priori, um relacionamento de confiança mútua entre os governos, podemos perceber 

por exemplo que, entre 1990 e 1994 a comunidade europeia forneceu 60% da ajuda 

internacional destinada ao Estado russo. Durante o mesmo período a Europa representou 

1/3 do comércio exterior da Rússia e em 1994 a mesma se estabeleceu como parceira 

política para cooperação para a Rússia (REY, 2005, p. 19).  

Em 1996, Yevgeny Primakov se torna o ministro de relações exteriores com o 

objetivo de acalmar as elites nacionalistas e as elites comunistas que não estavam 

contentes com a atitude do ministro anterior (Kozyrev) em relação aos países ocidentais. 

Diversos fatores contribuíram para uma mudança na natureza das relações russas-

europeias, como: a Rússia ainda não havia sido totalmente incorporada pela comunidade 

internacional, as negociações com os Estados Unidos não prosperavam, a ajuda 

econômica da Europa não foi suficiente para evitar uma crise financeira em 1992 e 1993 

e principalmente, a Rússia via sua esfera de influência ameaçada pela expansão 

diplomática dos Estados Unidos, pela entrada de novos países à União Europeia e pela 

expansão militar da OTAN nos países historicamente satélites da Rússia (REY, 2005, p. 

20).  

 A reformulação da política externa russa em relação à Europa aconteceu baseada em 

três ideias: 1) uma concepção eurasiana57 de que o período em que a Rússia havia se 

tornado uma potência regular no cenário internacional havia passado; 2) a emergência do 

período pós-Guerra Fria significou a ascensão de um mundo multipolar, no qual a política 

externa deveria mostrar balanceamento com outras potências; 3) A Rússia decide, através 

                                                           
56 Refere-se à organização internacional criada em Estrasburgo, que compreende 47 países da Europa. Foi 
criada para promover a democracia e proteger os direitos humanos e o Estado de direito na Europa. Não 
confundir com Conselho da União Europeia e Conselho Europeu. Fonte:< 
https://www.coe.int/en/web/about-us/do-not-get-confused> Acesso em 27 de Junho de 2018.  
57 Fonte: Marlène Laruelle. « L’idéologie eurasiste russe ou Comment penser l’empire », preface by Patrick 
Sériot, Paris-Montreal: l’Harmattan, « Essais historiques», 1999; and « La quête d’une identité impériale. 
Le néo-eurasisme dans la Russie contemporaine », Paris: Éditions Pétra, Sociétés et cultures post-
soviétiques en movement », 2007. 
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de sua política de vizinhança, atuar como supervisora das antigas repúblicas soviéticas, 

devido as mesmas abrigarem cerca de 25 milhões de russos em seus países (REY, 2005, 

p. 21).  

A crescente desconfiança de ambos os lados continuou sendo mostrada na superfície 

das relações diplomáticas quando Vladimir Putin assume no ano 2000. No começo desse 

ano, o governo da Rússia aspira por reconquistar sua influência geopolítica, aproveitando 

da vantagem econômica exercida na parte energética da UE (REY, 2005, p. 22). A Europa 

procurava diversificar seus fornecedores de energia e em poucos anos ambos se tornaram 

seus principais parceiros comerciais nesse setor. Esse aprimoramento das relações 

coincidiu com uma tentativa de reforço institucional nas relações entre os atores, com a 

criação de diversas zonas espaciais comuns a ambos, porém essa tentativa logo esbarrou 

nas dificuldades históricas de aproximação entre os países e fracassou. Mesmo assim, o 

sentimento de desconfiança em relação à Europa continuou devido à entrada de novos 

países a União Europeia, além das tensões provocadas pelas “revoluções coloridas” 

(Georgia 2003, Ucrânia 2004, Quirguistão 2005, Modova 2009), a Europa também teve 

sua desconfiança pela Rússia aumentada devido principalmente a dois motivos: as 

inúmeras acusações ao governo russo sobre violações de direitos humanos e a tendência 

de Moscou em utilizar suas reservas energéticas como arma política (REY, 2005, p. 22). 

Apesar do entendimento consensual dentre os analistas de relações internacionais que 

o relacionamento entre a União Europeia e a Rússia passe por muitas conturbações, desde 

1997 ambas possuem, através do “Acordo de Parceria e Cooperação” o status de “parceria 

estratégica”. Não comum somente com o relacionamento com a Rússia, a União Europeia 

tem essa espécie de relacionamento com diversos países como: Geórgia (Acordo de 

Parceria e Cooperação, 1999), Índia (Acordo de Cooperação em 1994 e Declaração 

Conjunta à Imprensa em 2004 em que se usa o termo “parceiros estratégicos”), Brasil (em 

2007 a UE recomenda o lançamento de negociações para o estabelecimento de uma 

“parceria estratégica” e em 2008 assina-se o Plano de Ação para implementação dessa 

parceria), Belarus (com o documento, “O que a UE poderia aportar ao Belarus”, em 2006, 

a UE oferece o estabelecimento de uma parceria com este país), China (Acordo de 

Comércio e Cooperação de 1985 e, em 2007, começam-se negociações para 
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estabelecimento de um Acordo de Parceria e Cooperação), Moldávia (Acordo de Parceria 

e Cooperação, 1994), Ucrânia (Acordo de Parceria e Cooperação, 1998), entre outros58.  

Porém o que define um “relacionamento estratégico”? Segundo Vladimir Chizhov, 

Ministro de Relações Exteriores Adjunto da Federação Russa, “nossas relações com a 

União Europeia estão baseadas nos princípios da parceria estratégica”59 (CHIZHOV, 

2004, p. 85). Nesse sentido, Marius Vahl afirma que:  

 

 Foi sugerido que a presença de valores comuns, interesses comuns e 
compreensão mútua são critérios essenciais para uma" parceria ", em oposição 
à mera "cooperação". Além disso, pode-se argumentar que um pré-requisito 
para uma "parceria" adequada é que deve ser entre partes geralmente similares 
de tamanho aproximadamente igual. A importância do último critério é 
evidente na estratégia russa da UE, que enfatiza que a parceria deve ser "com 
base na igualdade". Mas é difícil, pelo menos, considerar a UE e a Rússia 
como iguais. A natureza assimétrica da relação entre a Rússia e a UE é um 
obstáculo considerável para o surgimento de uma "parceria estratégica”60 
(VAHL, 2001, p. 4, tradução própria). 

 

Para tanto, está-se determinando que o relacionamento entre a Rússia e a União 

Europeia pauta-se por um status e por regras de relacionamento diferenciados. Nas 

palavras da Comissária de Comércio Catherine Ashton, em um discurso em 13 de 

novembro de 2008: “penso que teremos virado a esquina nas relações entre a UE e a 

Rússia, quando ambos vejamos nossa crescente interdependência como algo que torna o 

nosso relacionamento mais forte e duradouro, em vez de aumentar a nossa 

                                                           
58 Informações retiradas do site de relações exteriores da Comissão Europeia 
<http://ec.europa.eu/external_relations/countries/index_en.htm#G>. Acesso em: 11 de janeiro de 2018. 
59 Original em inglês: “[o]ur relations with the EU are built on principles of strategic partnership”. 
60 Original em inglês: “[i]t has been suggested that the presence of common values, common interests and 
mutual understanding are essential criteria for a ‘partnership’, as opposed to mere ‘co-operation’. It could 
furthermore be argued that a prerequisite for a proper ‘partnership’ is that it must be between generally 
similar parties of roughly equal size. The importance of the last criterion is evident in Russia’s EU-strategy, 
which emphasizes that the partnership should be ‘on the basis of equality’. But it is difficult, to say the 
least, to regard the EU and Russia as equals. The asymmetric nature of the relationship between Russia 
and the EU is a considerable obstacle to the emergence of a ‘strategic partnership’” 
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vulnerabilidade.”6162 Razvan-Alexandru Gentemir (2015) também é assertivo em afirmar 

que a parceria estratégica significa algo: 

 

 A Federação Russa e a União Europeia são parceiros estratégicos com uma 
ampla gama de interdependências em vários campos, incluindo economia, 
segurança global e nacional, mas não pelo menos, existe uma responsabilidade 
comum pela situação na Europa e a evolução fora da Continente europeu. O 
principal instrumento de regulamentação entre a UE e a Rússia é representado 
por Acordo de Parceria e Cooperação a partir de 24 de junho de 1994, visando 
o desenvolvimento de relações em política, economia, comércio, justiça e 
população. Na Cúpula Sankt Petersburg de 2003, A Rússia e a UE adotaram 
um quadro estratégico comum para criar espaços comuns em quatro países 
campos - O Espaço Econômico Comum, o Espaço Comum sobre Liberdade, 
Segurança e Justiça, o Espaço comum de segurança externa, espaço comum 
de pesquisa e educação, incluindo aspectos culturais. A implementação desses 
espaços comuns concebidos na reunião de cúpula em Moscou em 2005 
representa o elemento essencial do aprofundamento das relações entre os dois 
lados.63 (GENTEMIR, 2015, p. 292). 

 

No entanto, segundo Luis Fernando de Moraes y Blanco (2009, p. 129 - 134) o 

que se observa é que apesar de os interesses estratégicos se manterem constantes 

(aprofundamento comercial, manutenção e promoção de um continente seguro, e a 

cooperação em aspectos culturais e científicos), o relacionamento bilateral desenvolve-se 

em um processo gradual, em especial em áreas específicas como a de segurança e a 

energética. Hogselius (2013, p.1) comenta que o comércio de gás vem tendo uma 

influência significativa nas relações entre a Rússia e a União Europeia a ponto de qualquer 

aspecto dessa relação ser necessário direta ou indiretamente ser preciso levado em 

                                                           
61 Fonte: <http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_233.htm>. Acesso em: 17 de janeiro de 2018. 
62 Original em inglês: “I think we will have turned the corner in EU-Russia relations when we both come 
to see our growing interdependence as something that makes our relationship stronger and more durable, 
rather than increasing our vulnerability” 
63 Original em inglês: “The Russian Federation and the European Union are strategic partners with a wide 
range of interdependencies regarding various fields, including economy, global and national security, but 
not the least, there is a common responsibility for the situation in Europe and the evolution outside the 
European continent. The main regulation instrument between the EU and Russia is represented by the 
Partnership and Cooperation Agreement from June 24th, 1994, aiming at the development of deep relations 
in politics, economy, trade, justice and population. At the 2003 Sankt Petersburg Summit, Russia and the 
EU have adopted a common strategic frame to create common spaces in four political fields – The Common 
Economic Space, the Common Space on Freedom, Security and Justice, the Common Space of External 
Security, Common Space of Research and Education, including cultural aspects. The implementation of 
these common spaces designed at the Summit in Moscow in 2005 represents the essential element of the 
deepening of the relations between the two sides.” 
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consideração o gás natural. Na próxima seção passamos a analisar a questão da 

dependência energética na UE, elencando dados quantitativos econômicos para tal. 

 

4.1.2 DEPENDÊNCIA ENERGÉTICA? 

 

Um dos principais fatores que influencia as decisões de um Estado soberano em 

relação ao entendimento/funcionamento de sua política de segurança energética é a 

disponibilidade geográfica de recursos energéticos. A Europa tem uma produção de 

energia primária deficitária, sendo que em 2015 a França (17,8%), a Alemanha (15,6%) 

e o Reino Unido64 (15,4%) foram responsáveis pelas maiores produções de energia da 

União Europeia65 e a maior parte da energia produzida internamente é de origem nuclear 

(28.9%), seguido de energias renováveis (26.7%), o restante sendo divido entre 

combustíveis sólidos66 (18.9%), gás natural (14%) e petróleo bruto (9.8%)67. Sendo 

assim, a Europa necessita importar a maior parte da energia consumida em seus países, o 

gráfico 1 abaixo mostra a porcentagem de importação em relação ao consumo terreno, 

em forma de uma taxa de dependência. Podemos notar que a taxa de dependência se 

manteve estável para a União Europeia como um todo e na maior parte dos países. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Em 2016, um referendo apoiando a saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovado, apelidado de 
Brexit, originada na língua inglesa resultante da junção das palavras Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída). 
65 Fonte: http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=nrg_100a&language=en&mode=view Acesso em 12 
de Agosto de 2017 
66 Exemplo: carvão e madeira. 
67 Fontes: <http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=nrg_100a&language=en&mode=view> e 
<http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=nrg_107a&language=en&mode=view> Acesso em 12 de 
Agosto de 2017 
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Gráfico 1 – Taxa de dependência (todos os produtos energéticos agregados) 

 
Fonte: EUROSTAT. Disponível em <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/a/a5/Energy_dependency_rate_—_all_pr 
oducts%2C_2005_and_2015_%28%25_of_net_imports_in_gross_inland_consumption_and_bunkers%2C

_based_on_tonnes_of_oil_equivalent%29_YB17.png>Acesso em 24 de maio de 2016. 
 

Em 2015, a Rússia continuou sendo o maior fornecedor de petróleo, gás natural e 

combustíveis sólidos para a Europa, a qual importou 25.8% de seus combustíveis sólidos, 

27.7% de petróleo bruto e 29.4% de gás natural (como podemos verificar na tabela 7 

abaixo). 
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Tabela 7 – Origem da importação de energia primária (2005-2015) 

 
Fonte: EUROSTAT. Disponível em: 

<http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Main_origin_of_primary_energy_imports,
_EU-28,_2005-2016_(%25_of_extra_EU-28_imports)_YB17.png> Acesso em 24 de maio de 2016. 

 

Além da proximidade geográfica, a Rússia manteve sua posição devido a sua grande 

capacidade de superávit energético, nesse sentido, possui 32,3 trilhões de metros cúbicos 

de reservas comprovadas de gás natural, representando, 17,3% do total mundial 

(BRITISH PETROLEUM, 2017). Ainda, em 2016, teve uma produção de 579,4 bilhões 

de metros cúbicos de gás natural, representando 16,3% da produção mundial. Exportou 

109,8 bilhões de metros cúbicos dessa capacidade em 2016, sendo a Gazprom (estatal) a 

responsável pela maior parte da produção total (65%) e 56% dessas exportações tendo 

países da Europa Ocidental como destino (EIA, 2017, p. 17-20). Portanto, é necessário 

agora analisar mais profundamente como a Rússia pensa suas políticas energéticas, para 

de tal maneira, entender melhor como a questão da dependência e a estratégia russa estão 

conectadas e como de fato impactam nas políticas europeias. 

 

4.1.3 A ESTRATÉGIA ENERGÉTICA RUSSA68 

                                                           
68 Parte dos dados utilizados nesta seção foram previamente explorados por mim em minha última 
exploração acadêmica (TRENTINI, 2015), portanto, apresento-os aqui de forma atualizada e adaptada aos 
objetivos desta nova pesquisa. 
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Em primeiro lugar, é importante frisar que a segurança energética da Rússia é vista 

pelo Estado como uma forma de não somente se inserir na sociedade internacional após 

o fim da União Soviética, mas também como forma instrumental de atingir os interesses 

estatais. Brown e Sovacool (2010) colocam: 

 
 A Rússia parece prosseguir uma estratégia de segurança energética de afirmar 
a influência do Estado sobre os recursos estratégicos para obter o controle 
primário sobre a infraestrutura através da qual ele envia seus hidrocarbonetos 
para os mercados internacionais. Restringir o investimento estrangeiro nos 
campos domésticos de petróleo e gás é um elemento importante desta 
estratégia69 (BROWN; SOVACOOL, 2010, p. 6, tradução própria). 

 

O Energy Strategy of Russia (2010), documento oficial do governo, ressalta essa 

ideia do Presidente Putin, sendo que “o objetivo da política energética da Rússia é 

maximizar o uso das fontes de energia e o potencial do setor para sustentar o seu 

crescimento econômico, melhorar a qualidade de vida da sua população e promover um 

fortalecimento das posições internacionais do país”. Para tanto, a partir desse momento, 

um processo de controle acionário de tais empresas se inicia, com o objetivo de aumentar 

os níveis de produção de gás e petróleo em razão do novo contexto geopolítico e de suas 

reservas disponíveis. Segundo Goldman (2008, p. 90), “esses campeões nacionais irão ter 

mais que 50% de seu controle destinados ao governo russo”. Para tanto, foi necessário ao 

chefe de Estado russo remover ou realocar os antigos oligarcas que detinham o monopólio 

do setor.  

Com a renacionalização desse mercado promovida pelo presidente Putin, o país 

alcança seu objetivo de controle e une as capacidades do setor privado com os interesses 

do Estado (FERREIRA, 2012, p. 31). Goldman (2008, p. 100) nos traz com clareza esse 

processo na tabela 8 abaixo, mostrando quando e de que forma dois tipos de empresários 

(comissionados e oligarcas, respectivamente) foram sendo retirados de suas posições: 

 

 

                                                           
69 Original em inglês: “Russia appears to pursue an energy security strategy of asserting state influence 
over strategic resources to gain primary control over the infrastructure through which it ships its 
hydrocarbons to international markets. Restricting foreign investment in domestic oil and gas fields is an 
important element of this strategy” 
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Tabela 8 – Processo de controle dos “campeões nacionais” depois das eleições 
de 2000 (Governo Putin) 

 
Fonte: GOLDMAN, 2008, p. 100. 

 

Após o processo, afirmou Goldman (2008, p. 185, tradução própria), “não é possível 

saber onde começa o governo russo e onde acaba a Gazprom”70. Klare (2008, p. 97, 

tradução própria) defende que “a Gazprom emergiu como o carro-chefe do Kremlin 

conduzida para construir um colosso energético capaz de competir com titãs 

internacionais como Exxon Mobil Corporation e de usar as vastas reservas russas de gás 

e petróleo para reconstruir parte do peso geopolítico que desapareceu com o colapso da 

União Soviética em 1991”71. Por fim, coloca Schutte (2011, p. 113, tradução própria), 

“no fim de 2007, o Estado controlava 47% dos ativos do setor energético, contra menos 

de 10% em 2000”72. Cabe esclarecer aqui que a ação das multinacionais não foi 

totalmente vetada, o objetivo era se assegurar do controle nacional desses setores, porém 

a Rússia ainda era muito dependente da tecnologia estrangeira. Klare esclarece: 

                                                           
70 Original em inglês: “it is not possible to know where the Russian government begins and where Gazprom 
ends “ 
71 Original em inglês: “Gazprom emerged as the Kremlin's flagship led to build an energy colossus capable 
of competing with international titans like Exxon Mobil Corporation and using Russia's vast reserves of 
gas and oil to rebuild part of the geopolitical weight that disappeared with the collapse of the Union Soviet 
in 1991” 
72 Original em inglês: “ 
at the end of 2007, the state controlled 47% of energy sector assets, down from less than 10% in 2000 “ 
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A Rússia negociou praticamente o marco regulatório caso a caso, dependendo 
em parte das características específicas dos campos em questão. Mas pouco 
antes de sair da presidência, Putin chegou a sancionar uma lei geral sobre a 
participação estrangeira em setores considerados estratégicos que estava sendo 
discutida há vários anos. A nova legislação determina que o capital estrangeiro 
não pode ter mais de 50% de participação em setores estratégicos. Entre os 42 
setores estratégicos especificados, estão os de gás e petróleo. No caso de 
aquisição de uma participação superior a 25%, é necessária a autorização de 
uma comissão governamental presidida pelo presidente da República73 
(KLARE, 2011, p. 107, tradução própria). 

 

Diante desse contexto, a estratégia da Rússia parece se caracterizar por buscar tornar 

a Europa cada vez mais dependente do gás russo. O Kremlin avançou esta estratégia 

através de uma série de políticas. Isso cria dependência por: 1) bloqueio na demanda com 

importadores de energia; 2) a consolidação do fornecimento de gás ao assinar contratos 

de longo prazo com produtores de energia da Ásia Central e; 3) garantindo o controle da 

infraestrutura estratégica de energia na Europa e na Eurásia. Isso inclui o aumento do 

monopólio da Gazprom e a tentativa de criar um cartel de gás ao estilo OPEP (COHEN, 

2007).  

Apesar de percalços durante a década de 1990 com a crise de endividamento, o 

superávit originado da especulação dos preços do petróleo e a grande capacidade de 

produção e de reservas tanto de petróleo quanto de gás natural proporcionaram à Rússia 

certa segurança em nível internacional. Nas palavras de Klare: 

 
Nada melhor exemplifica a mudança na relação de poder dentro da nova ordem 
energética internacional que a emergência da Rússia como uma superpotência 
energética, capaz de transformar sua extraordinária abundância de recursos em 
uma imensa influência geopolítica74 (KLARE, 2008, p. 88, tradução própria). 

 

Para entendermos a importância que os recursos minerais tiveram na política 

externa russa, convém anteriormente fazer um breve histórico sobre a utilização desses 

                                                           
73 Original em inglês: “Russia has practically negotiated the regulatory framework on a case-by-case basis, 
depending in part on the specific standards of the fields in question. What is a problem being the cause of 
several episodes of exercise? New legislation determines that foreign capital cannot have more than 50% 
participation in strategic sectors. Among the 42 strategic sectors specified are gas and oil. In the case of 
acquisition of a participation of more than 25%, an authorization of a governmental commission presided 
over by the President of the Republic. “ 
74 Original em inglês: “Nothing better exemplifies the altered power relationships of the new international 
energy order than the emergence of Russia as an energy superpower, capable of leveraging its 
extraordinary resource abundance into immense geopolitical influence.” 
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recursos no país. Yergin (2009, p. 42) coloca que, “quatorze anos depois da primeira 

perfuração na Pensilvânia, Robert Nobel (do Prêmio Nobel) desembarcou no Cáucaso e 

começou a perfurar petróleo.”. Segundo Corrin:  

 

Nos primeiros anos, a produção petrolífera se concentrou na região do 
Cáucaso, na Rússia imperial. Nos anos 1950s, petróleo foi descoberto na 
província de Volga-Urals. Uma década depois, novos campos foram 
descobertos nos campos de petróleo de Tyumen e Samotior na Sibéria 
Ocidental75 (CORRIN, 2012, p. 3, tradução própria). 

 

O autor (CORRIN , 2012, p. 5) ainda coloca que o gás natural e o petróleo tiveram 

papel fundamental para a Rússia na Segunda Guerra Mundial, não somente pela questão 

da locomoção do exército, mas porque a posição geoestratégica do Cáucaso (fonte do 

petróleo russo, na época) levou Hitler a pretender o controle de Moscou, o direcionando 

diretamente para a derrota histórica em 1943, que culminou com o fim dos avanços 

militares do Terceiro Reich e da Operação Barbarossa.  

De acordo com Yergin (2012, p. 23), “foi somente na década de 1960 que a União 

Soviética ressurgiu no mercado internacional como um importante exportador de petróleo 

e em seguida, na década de 1970, de gás natural”. Ainda, durante os anos 1970, perante 

os dois choques do petróleo que ocorreram, a capacidade de exportação de petróleo 

amenizou os déficits e declínios que o país estava sofrendo. Schutte (2011, p. 89) explica 

que, “o marco foi 1973, quando, em busca de diversificação dos fornecimentos e maior 

independência dos países da OPEP, os países ocidentais retiraram qualquer restrição ao 

petróleo e gás russo, o que provocou um novo salto nas exportações”. Em 1980 os preços 

do petróleo voltaram a cair. A produção despencou mais ainda durante o período seguinte 

ao fim da U.R.S.S., devido a muitos dos campos de gás natural e petróleo estarem 

localizados nas recém independentes repúblicas (como podem ser visualizados na figura 

2 abaixo em comparação com a figura 3).  

 

                                                           
75 Original em inglês: “In the early years, oil production was centered in the Caucuses region of the Russian 
Empire.  In the 1950s, oil was discovered in the Volga-Urals oil province. A decade later additional fields 
were discovered in the Tyumen and Samotior oil basin in Western Siberia.” 
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Figura 2 – Mapa das bases de petróleo durante a antiga União Soviética (cor 
marrom escuro) 

 
Fonte: ORIGINS. Disponível em: <https://origins.osu.edu/sites/origins.osu.edu/files/1-6-

map94.jp.> Acesso em 24 de maio de 2016. 

 

Figura 3 – Mapa das Ex-repúblicas soviéticas 
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Fonte: SLIDEPLAYER. Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/44632> Acesso em 15 

de fevereiro de 2018. 

 

Corrin (2012, p. 9) coloca que, “entre 1992 e 1998, a produção de petróleo russo 

caiu em 33%.”. Nesse sentido, no início do novo milênio, de acordo com Goldman (2008, 

p. 98), já era pretensão do presidente Putin em seus mandatos (2000-2008) antes de 

assumir a cadeira, de obter o controle dos chamados “campeões nacionais” – petróleo, 

gás natural e outros recursos minerais – para alavancar e recuperar a posição do país no 

cenário estratégico global. Nesse sentido, Putin (2006) declara: 

 

O Estado tem o direito de regular o processo do seu desenvolvimento e uso 
[sobre os recursos energéticos]. O Estado deve agir pelos interesses da 
sociedade como um todo e dos proprietários de bens individuais, quando os 
seus interesses entram em conflito com cada um e quando eles precisam da 
ajuda dos órgãos de poder do Estado para conciliarem seus conflitos de 
interesses76 (PUTIN, 2006, p. 48, tradução própria). 

                                                           
76 Original em Inglês: “The State has the right to regulate the process of its development and use [on energy 
resources]. The state must act for the interests of society as a whole and of the owners of individual goods, 
when their interests’ conflict as each and when they are needed for the help of state organs of power to 
reconcile their conflicts of interest” 
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Juntamente com o fator liberalizante, essas companhias puderam ter acesso a 

tecnologia ocidental de empresas alemãs, francesas, britânicas e americanas, algo que não 

era possível durante o período da Guerra Fria, possibilitando assim, a exploração de novos 

campos de petróleo e gás natural. Conforme os dados apresentados pelo relatório BP 

Statistical Review of World Energy (2017), a Rússia possui 32,3 tcm (trilhões de cubos 

métricos) em reservas de gás natural, sendo a segunda maior do mundo, ficando atrás 

apenas do Irã. No âmbito do petróleo o país teve destaque se tornando um dos maiores 

produtores mundiais no mercado internacional, durante os anos 2000, inclusive tendo, em 

2006, um índice de produtividade maior que a dos Estados Unidos e da Arábia Saudita 

(GOLDMAN, 2008, p. 80) (podemos averiguar a evolução da capacidade produtiva da 

Rússia no gráfico 2 abaixo). 

 

Gráfico 2 – Produção de Petróleo da Rússia e PIB (Mudança Percentual)

 

 

Fonte: GOLDMAN, 2008, p. 80. 

 

É interessante observar que o país já ocupou o posto de maior produtor mundial 

do recurso em alguns períodos além desse, na época da Rússia Czarista, entre 1898 e 

1901, produziu mais petróleo que os Estados Unidos, até então o líder; depois e no final 

da década de 1970, se estendendo até o fim dos anos 1980 (GOLDMAN, 2008, p. 4). 

Além disso, as reservas petrolíferas russas são a oitava maior do mundo, o BP Statistical 



83 
 

Review of World Energy (2017) indica uma quantidade de 109.5 bilhões de barris em 2017 

ou 6.4% da totalidade mundial, outras fontes oficiais divergem quanto a esse valor, como 

a EIA Russia Analysis Brief (2014), sendo que a fonte apresentada é a que considera o 

maior montante.  

Tal relação se mostrou delicada, pois o PIB da nação estava altamente atrelado às 

variações no preço do barril de petróleo e consequente exportação desses produtos. Por 

esse motivo, durante o período de 2000 a 2006 o governo russo foi capaz de concentrar 

reservas em moeda estrangeira (como observado no gráfico 3 abaixo, passaram de US$ 

11,5 bilhões para cerca de US$ 596,5 bilhões entre 1999 e agosto de 2008) o suficiente 

para no final de 2006 quitar mais da metade da dívida adquirida na crise de 1998, indo de 

$150 bilhões de dólares para $73 bilhões (como mostrado no gráfico 4, abaixo).  

 

Gráfico 3 - Evolução das reservas internacionais da Federação Russa entre 1998 e 
2012 (em bilhões US$) 

 
Fonte: BANK OF RUSSIA, 2012. 
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Gráfico 4 - Evolução da dívida externa pública da Federação Russa entre 1993 e 
2011 (em % do PIB) 

 
Fonte: BANK OF RUSSIA, 2012. 

 

Com uma recuperação tão favorável, o conceito de crédito da Rússia melhorou na 

mesma medida, permitindo às empresas privadas financiarem novas operações e 

adquirirem novas propriedades (MOSCOW TIMES, 2006; PRIME-TASS, 2006; 

MOSCOW, 2006). De acordo com Popov (2008, p.16, tradução própria), “a parcela de 

produtos minerais, metais e os diamantes nas exportações russas aumentaram de 52% em 

1990 (URSS) para 67% em 1995 e para 81% em 200777”. Ainda, nas palavras de Numa 

e Mazat: 

 

A produção de petróleo da Rússia foi de 491 milhões de toneladas em 2007, 
ou seja, 12,6% da produção mundial. A Rússia exportou 411 milhões de 
toneladas de petróleo, o que representava 15% das exportações mundiais em 
valor. A produção de gás foi equivalente a 20,6% do total mundial em 2007 e 
as exportações corresponderam a 30,3% do total mundial (MAZAT; NUMA, 
2014, p. 877). 

 

Mesmo com uma demanda de petróleo que atingiu 3203 milhões de barris diários, 

em 2017, a quarta maior no mundo (BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, 

                                                           
77 Original em Inglês: “Growth rates were lower in the non-resource sector. Th e share of mineral products, 
metals and diamonds in Russian exports increased from 52% in 1990 (USSR) to 67% in 1995 and to 81% 
in 2007.” 
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2017), e uma demanda de 390,9 bilhões de cúbicos métricos de gás natural, a segunda 

maior do mundo (BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, 2017), ela é capaz 

de gerar um surpreendente excedente para exportação. Sua capacidade de refino do 

petróleo bruto também é um fator competitivo, chegando a representar 6.6% da 

capacidade de refino mundial, ou 6418 milhares de barris diários, ficando atrás somente 

dos Estados Unidos (19.1%) e da China (14.6%). Tal relação é explicitada no gráfico 5 

abaixo. 

 

Gráfico 5 – Total do consumo e fornecimento de combustíveis líquidos da Rússia 
(2002-2014) 

 

Fonte: EIA. Disponível em: <http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS> 
Acesso em 29 de maio de 2016. 

 

É importante notar que nesse período ocorre a aproximação entre a Rússia e os 

países da Europa, que buscavam uma alternativa para a necessidade de petróleo e gás 

natural, longe do Golfo Pérsico onde estavam sujeitos a diversas adversidades. Nas 

palavras de Goldman: 

 

Desde que a Rússia faz parte do continente Europeu, petróleo e gás podem ser 
entregues por oleodutos via terra assim como, barco, trem e estrada. Isso 
significa não somente um caminho mais curto, mas ficar de fora da 
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vulnerabilidade ao terrorismo presente no canal de Suez e no Golfo pérsico, 
sem mencionar, os golpes da OPEP e os embargos políticos, como o de 1973 
(GOLDMAN, 2008, p. 82). 

 

  

O gás natural como opção para a Europa gera certas limitações como fonte de energia. 

Ao contrário do petróleo, que pode ser transportado em barris globalmente, a importação 

e exportação de gás natural tem um certo grau de inflexibilidade, trazendo a 

obrigatoriedade de uma conexão por meio de gasodutos, causando um aspecto de 

interdependência entre compradores e vendedores. Além disso, a inexistência de um 

mercado global de gás natural, a existência de um mercado regional fortemente dominado 

pela Rússia e a prática mercatória de contratos bilaterais de longa duração reforçam o 

aspecto de interdependência entre a Europa e a Rússia (MAKINEN, p. 7, 2010).  

Dentre as vantagens aos europeus podemos elencar duas mais proeminentes: 1) a 

conexão terrestre entre eles; 2) o gás natural é um recurso energético mais limpo que 

carvão e energia nuclear. Ao contrário do petróleo, o gás natural (excluindo-se o Gás 

Natural Liquefeito) somente pode ser transportado por gasodutos. Conforme afirma 

Schutte (2011, p. 108), “essa dependência do gás russo é diferenciada entre os vários 

países da Europa e segue em grande parte a lógica do setor de gás: maior proximidade 

geográfica, maior dependência”. Isso se deve principalmente pelo modo como o recurso 

é disponibilizado, por gasodutos, devido a não ser possível o transporte por barris como 

no caso do petróleo. 

Pode se tomar como um dos indicadores de tal dependência o gráfico 6 abaixo, onde 

se elenca as regiões de destino do gás natural russo. Ainda, segundo o próprio chanceler 

alemão, Gerhard Schroeder (GOLDMAN, 2008, p. 82), “também é percebido, de um 

ponto de vista ambiental, que o gás natural e mais amigável para o ambiente que carvão 

e energia nuclear”. Esse aspecto se denota de grande importância para os países europeus, 

pois apesar das comprovadas reservas de gás de xisto no continente (CORRIN, 2012, p. 

13) (figura 4 abaixo), os custos e riscos ambientais causados pela perfuração desse tipo 

de recursos trouxe a necessidade de a regulamentação dos países banirem esse tipo de 

atividade. 
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Gráfico 6– Principais destinos de exportação do gás natural russo (2012)

 
Fonte: EIA. Disponível em: <http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS> 

Acesso em 29 de maio de 2016. 

 

Figura 4– Reserva de gás xisto no continente Europeu e permissões por país para a 
exploração do recurso 

Fonte: THE ECONOMIST. Disponível em http://www.economist.com/news/business/21571171-
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extracting-europes-shale-gas-and-oil-will-be-slow-and-difficult-business-frack-future?fsrc=rss%7Cbus 
Acesso em 26 de maio de 2016. 

 

Paillard (2010) faz um apontamento sobre a relação entre a Rússia e a Europa:  

 

Petróleo e Gás são parte de um jogo de suborno, mentira e medo entre a Rússia 
e os Europeus. Os direitos humanos da Chechênia na Rússia, Direitos humanos 
em Calingrado, minorias nos estados bálticos, são todos considerados desafios 
menores para a Rússia em comparação a energia. Devido à energia ser agora 
uma questão de vida ou morte para a revitalização e prosperidade da Rússia 
esses assuntos não tem a mesma importância para os políticos russos. Isso 
explica porque os Europeus são tão cautelosos quando respondem a qualquer 
crise na Ucrânia ou no Mar Negro, enquanto eles precisam que a Rússia 
continue a fornecer gás e petróleo78 (PAILLARD, 2010, p. 1, tradução própria). 

 

A capacidade de exportação de recursos energéticos russos teve outro significado, 

principalmente, para os países que anteriormente faziam parte da U.R.S.S. e hoje se 

encontram ainda sobre forte influência da Rússia. Países como a Ucrânia, Bielorrússia, 

Moldávia e Geórgia penavam sobre a coerção e ameaças de “fecharem a torneira” dos 

gasodutos por parte da Rússia. Segundo Klare: 

 

Em um primeiro momento, a Rússia continuou a fornecer petróleo e gás a seus 
ex-sócios a taxas muito reduzidas, esperando assim manter algum grau de 
influência sobre eles, como alguns desses países começaram a se distanciar da 
órbita de Moscou, os líderes russos começaram a aplicar pressão energética. 
Eles decidiram reservar as taxas mais baixas para os clientes mais leais e 
começaram a cobrar taxas de mercado de qualquer país que ameaçava 
perseguir um caminho independente (KLARE, 2008, p. 109). 

 

Nesse sentido, a União Europeia juntamente com os Estados Unidos vem se 

mobilizando para viabilizar rotas de gasodutos e oleodutos alternativas, em uma clara 

contraposição a posição fornecedora da Rússia.  Podemos citar o oleoduto Baku-Tbilisi-

Ceyhan (BTC) construído em 2002, que faz o transporte do petróleo advindo do Mar 

                                                           
78 Original em Inglês: “Fourth, oil and gas are part of a game of blackmail, lies, and fear between Russians 
and Europeans. Chechnya, human rights in Russia, Kaliningrad, and minorities in the Baltic States are 
considered minor challenges to Russia in comparison to the issue of energy. Because energy is now a 
question of life or death for Russian revitalization and prosperity, these issues do not have the same 
importance in Russian policymaking. For Europe too, access to energy is crucial to its future economic 
success. This explains why Europeans are cautious when responding to any crisis in Ukraine or around the 
Black Sea, as they want Russia to continue supplying them with oil and gas.” 
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Cáspio pelos territórios azeri, georgiano e turco até os países europeus (como pode ser 

visualizado na figura 5 abaixo), além da adesão da Bulgária, Eslováquia, Estônia, 

Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca e Romênia na UE nos anos de 

2004 e 2007. 

 

Figura 5 – Oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) 

 
Fonte: MONEYWEEK. Disponível em: <http://moneyweek.com/whats-caused-the-war-in-

georgia-25021/> Acesso em 29 de maio de 2016. 

 

Outro momento em que houve oposição foi na idealização do projeto do gasoduto 

NABUCCO que pretendia se opor ao projeto da Rússia, o South Stream, com a diferença 

que se retiraria o país da rota de fornecimento aos países europeus (podem ser 

visualizados na figura 6 abaixo).  

 

Figura 6 – Gasodutos NABUCCO, Nord Stream e South Stream 



90 
 

 
Fonte: BBC NEWS. Disponível em: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8607214.stm> Acesso 

em 29 de maio de 2016. 

 

A Rússia se tornou vitoriosa nesse impasse por dois motivos: primeiro, conseguiu 

viabilizar que a Hungria e outros países como a Turquia, desistissem do projeto norte-

americano, tornando a Hungria o centro de distribuição para os países europeus, 

simplesmente pela viabilidade do projeto russo, mais barato e mais rentável; Segundo, 

NABUCCO conseguiria atender apenas a 5% da demanda europeia (ISKENDEROV, 

2013). Por fim, podemos ter em conta que o projeto do South Stream, junto com o Nord 

Stream, é decisivo para a estratégia da Rússia de manter seguro seu fornecimento 

energético para a Europa. Nos últimos anos, o não cumprimento de obrigações e a retirada 

não autorizada de gás pela Ucrânia e a Bielorrússia, ocasionalmente, acabaram por 

esgotar as reservas europeias (ISKENDEROV, 2013). 

Como comentado anteriormente, havia uma relação íntima entre a indústria 

energética e a economia soviética. Conforme comenta Mazat e Serrano (2016, p. 38), “A 

recessão bem forte que se seguiu à crise financeira mundial de 2008 mostrou a extensão 

da vulnerabilidade externa russa”, o autor continua explicando que isso ocorre seja, “(...) 

em termos de dependência em relação aos preços internacionais das matérias-primas e do 

petróleo em particular, quer seja em termos de riscos ligados a abertura financeira.” Essa 

posição de vulnerabilidade em relação aos mercados internacionais se estende à produção 

de gás natural. 
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Segundo Ribeiro (2011, p. 29), a queda na produção russa se deve ao desempenho 

econômico e “o PIB do país [em 2009] caiu 8,5%, a maior queda desde o colapso da 

União Soviética em 1991”. Enquanto que o EIA Russia Analysis Brief (2010) destaca que 

a razão é a redução da produtividade dos principais campos de exploração. A partir de 

2009, Obama assume a presidência dos Estados Unidos, aplicando uma política mais 

branda em relação à Rússia, em contraste do governo anterior (Bush). O governo norte-

americano interrompeu vários programas de política externa particularmente sensíveis 

para os russos.  

No ano de 2010, o novo aumento dos preços do petróleo, em âmbito internacional, 

alavancou o crescimento da economia russa novamente. Isso ocorre segundo Mazat e 

Serrano (2014, p. 38) porque, “a economia russa atual é, então, diversificada, com uma 

base industrial completa que, apesar de seu substancial atraso tecnológico relativo fora da 

área militar, não apresenta sinais relevantes de desindustrialização.” Os autores colocam 

ainda: 

 

Nos anos posteriores a crise, o PIB da Rússia voltou a crescer a uma média que 
agora aponta para mais de 4% ao ano, taxas não tão altas quanto no período de 
recuperação da profunda recessão dos anos 1990, mas que permitem um 
considerável ganho de renda per capita e a continuação do projeto nacionalista 
de convergência gradual de padrões de vida com os países europeus ocidentais 
menos avançados (MAZAT, SERRANO, 2014, p. 38). 

 

 A construção da Rússia como uma potência energética, se mostrou uma política 

bem-sucedida. Atualmente a maior parte da produção petrolífera russa continua a advir 

da Sibéria Ocidental, como especifica a tabela 9 abaixo, assim como a de gás natural que 

pode ser visualizada na tabela 10 abaixo. Tal região é composta por diversos campos 

sendo que dois deles, North Priobskoye e Samotlor, são responsáveis por 20% da 

produção da região. Sendo ainda que, a companhia russa (estatal) que foi líder no 

refinamento e produção do produto foi a Rosneft (conforme tabela 11 abaixo). No caso 

do gás natural, a maior parte da produção é feita pela companhia estatal Gazprom, 

conforme pode ser visualizado na tabela 12 abaixo. 
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Tabela 9– Produção de petróleo russo por região (2016) 

Region Thousand b/d 

Western Siberia 6,294 

    Khanty-Mansiisk 4,830 

    Yamal-Nenets 977 

    Other West Siberia 487 

Urals-Volga 2,498 

East Siberia and the Far East 1,338 

    Krasnoyarsk 426 

    Irkutsk 364 

    Sakhalin 344 

    Yakutia 204 

Arkhangelsk 328 

Fonte: EIA. Disponível em: <http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS> 
Acesso em 02/02/2018. 

 

Tabela 10– produção de gás natural por região (2016) 

Region Tcf 

West Siberia 19.3 

Yamalo-Nenets 17.9 

Khanty-Mansiisk 1.2 

Tomsk 0.2 

East Siberia and the Far East 1.7 

Sakhalin 1.0 

Krasnoyarsk 0.5 

Irkutsk 0.1 

Yakutia 0.1 

Urals-Volga 1.1 

Orenburg 0.7 
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Region Tcf 

Astrakhan 0.4 

Komi Republic 0.1 

Others 0.4 

Total 22.6 

Fonte: EIA. Disponível em: <http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS> 
Acesso em 02/02/2018. 

 

Tabela 11 – Produção de petróleo russo por companhia (2016) 

Company Thousand b/d 

Rosneft 4,021 

Lukoil 1,679 

Surgutneftegaz 1,225 

Gazprom (including Gazprom Neft) 1,117 

Tatneft 570 

Bashneft 423 

Slavneft 300 

Novatek 247 

Russneft 150 

PSA operators 290 

Others 853 

Total 10,875 

Company Thousand b/d 

Rosneft 4,021 

Fonte: EIA. Disponível em: <http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS> 
Acesso em 02/02/2018. 

 

 

 

 



94 
 

Tabela 12 – Produção de gás natural russo por companhia (2016) 

Company Tcf 

Gazprom 14.8 

Novatek 2.4 

Rosneft 2.4 

Lukoil 0.7 

Surgutneftegaz 0.3 

PSA operators 1.0 

Others 1.0 

Total 22.6 

Company Tcf 

Gazprom 14.8 

Novatek 2.4 

Rosneft 2.4 

Fonte: EIA. Disponível em: <http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=RUS> 
Acesso em 02/02/2018. 

 
Iskenderov (2013) coloca que, em um movimento inédito desde a Guerra Fria, o 

Congresso e o Departamento de Estado norte-americano defenderam, para o ano fiscal de 

2012, uma limitação da crescente influência da Rússia no mercado energético e ações 

para evitar uma aliança entre Rússia e Europa.  

Além disso, Paillard (2010, p. 1, tradução própria) coloca que, “a Rússia ainda 

está procurando instigar a separação política entre Europa e Estados Unidos79”, continua, 

“aquilo que eles não alcançaram na Guerra Fria, continua um objetivo estratégico em 

longo prazo de Moscou80”. Nesse sentido, cabe agora analisar os acontecimentos da Crise 

Ucraniana de 2013 para entender o que ela significou para o desenvolvimento das 

                                                           
79 Original em Inglês: “Russia is still looking for a way to instigate the political separation between 
Europe and the United States that it could not achieve during the Cold War.” 

80 Original em Inglês: “This will remain a long-term strategic goal for Moscow.” 
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políticas energéticas na Europa. A próxima seção terá como foco não somente os 

acontecimentos em si como também seus antecedentes e consequências políticas 

próximas. 

 

4.2 A CRISE UCRANIANA DE 2013: O MAIS RECENTE PONTO DE 

INFLEXÃO? 

 

Durante os anos 1990 com a derrocada do regime soviético várias disputas se 

estabeleceram entre a recém-independente Ucrânia e a Rússia. A primeira delas foi em 

relação à Crimeia, que continuou com seu status de república autônoma e parte integrante 

da Ucrânia. Outro assunto foi a cidade de Sevastopol, uma importante base russa que dá 

acesso ao Mar Negro. Outra disputa ainda foi a questão dos vários gasodutos que levam 

gás natural e petróleo para a União Europeia e que passam pela Ucrânia. 

Em 1990, Ucrânia e Rússia, entre outros países, fundam a Comunidade dos Países 

Independentes, com o intuito de aliar objetivos comerciais e econômicos comuns. Mesmo 

após sua independência, a Ucrânia continua sendo muito dependente da Rússia, 

principalmente em energia e na indústria, já que é o principal importador do seu mercado 

de base. Em 2004, logo após as eleições ocorridas no mesmo ano, a Ucrânia foi palco de 

uma série de protestos intitulados de Revolução Laranja. Durante as eleições, o processo 

eleitoral foi acusado de ser corrupto, de haver intimidações para votos e mesmo fraude 

eleitoral. De novembro de 2004 a janeiro de 2005, Kiev foi o local de maior movimento 

dos manifestantes que organizaram uma série de protestos, greves e atos de desobediência 

civil, que alegavam que nas eleições de 2004 havia um favorecimento ao candidato Viktor 

Yanukovych, aliado à Europa, e após a suprema corte decidir anular a votação inicial e 

fazer uma nova, o candidato oposto Viktor Yushchenko vence a disputa (TRENIM, 2014, 

p. 4 - 6). 

Uma nova tensão entre a Ucrânia e a Rússia surge quando a primeira declara 

oficialmente sua intenção de aderir a OTAN em 2008 (MEARSHEIMER, 2014, p. 3). O 

seguimento dos passos para aderir à organização apenas se daria de acordo com a opinião 

da população, a qual foi em sua maioria negativa, principalmente na parte com maioria 

étnica russa. Em 2009 após uma disputa por preços de gás natural mais baixos, a Rússia 

fecha o fornecimento de gás natural à Ucrânia, provocando enormes prejuízos para a 

indústria. Em 2010, após novas eleições, Yanukovych vence em eleições assistidas pela 
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comissão eleitoral organizadora, e o governo se afasta da intenção de fazer parte da 

OTAN havendo uma melhora nas relações dos países devido ao seu governo pró-moscou 

(MEARSHEIMER, 2014, p. 3 - 4). 

Em 1992, o parlamento da Crimeia vota para segurar um referendo sobre sua 

independência, enquanto a Rússia no mesmo ano vota em seu parlamento para anular a 

concessão da Crimeia para a Ucrânia, o que significa que seu status seria acordado em 

negociações entre os dois países, mesmo assim em 1994 a Rússia reconhece a Crimeia 

como parte integrante do território ucraniano. Em 2001 foi realizado um censo na região, 

aonde foi constatado que a maioria da população era de etnia russa e falava russo 

(TRENIM, 2014, p. 4 - 6). Passamos agora a entender melhor a crise em si. 

 

4.2.1 EXPLICANDO A CRISE 

 

Dado o contexto histórico acima, Euromaidan é o nome dado à série de protestos 

ocorridos em Kiev a partir de 21 de novembro de 2013, nas quais inicialmente os clamores 

eram por uma maior integração a União Europeia. O primeiro ministro Mykola Azarov 

pedia uma ajuda financeira de 20 bilhões de euros, a União Europeia ofereceu 610 

milhões e solicitava modificações internas em regulações e leis, enquanto a Rússia 

oferecia 15 bilhões e preços mais baratos no gás natural. Em 30 de março de 2012 a 

Ucrânia e a União Europeia iniciaram os preparativos para o acordo comercial, com a 

ajuda do parlamento ucraniano para facilitar as mudanças a favor do acordo. A Rússia 

então inicia uma guerra aduaneira com a Ucrânia barrando a importação de seus produtos, 

fazendo com que a última tivesse prejuízos na balança comercial (MEARSHEIMER, 

2014, p. 3). 

No dia 21 de novembro de 2013 sob pressão russa, o presidente Viktor Yanukovich 

desisti de assinar um acordo de livre-comércio com a União Europeia e decide estreitar 

relações comerciais com Moscou alegando uma redução da produção industrial e na 

relação com os países da CEI (Comunidade dos Países Independentes), em resposta, o 

partido de oposição chama a Praça Maidan Nezalezhnosti, conhecida como Praça da 

Independência, milhares de manifestantes para exigir que o presidente voltasse atrás na 

decisão. Os manifestantes entram em conflito com a polícia em frente à sede do governo 

em 24 de novembro de 2013 resultando em vários feridos, sendo este o primeiro confronto 

entre manifestantes e a polícia.  
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No dia 30 de novembro a polícia lança uma ofensiva atacando não somente 

manifestantes como civis, repórteres e outros profissionais, deixando um clima de tensão 

entre os manifestantes, que reportaram diversos casos de abuso de poder por parte das 

forças especiais de Berkut. Como consequência, diversos protestos em 1 de dezembro de 

2013 aconteceram nas ruas de Kiev, nos quais o primeiro edifício oficial foi ocupado 

pelos manifestantes. Em 6 de dezembro os presidentes da Rússia e Ucrânia se reúnem em 

Soichi para discutir os preparativos para um possível acordo, visando principalmente 

ajuda financeira e união aduaneira (VALDAI, 2014). 

Em 17 de dezembro de 2013 os dois países assinam o chamado Plano de Ação 

garantindo 15 bilhões em ajuda financeira e preço do gás russo mais barato. A tensão se 

alastra em 16 de janeiro de 2014 quando o parlamento aprova leis anti-protesto e autoriza 

o uso de novos métodos de repressão, como canhões de água, para repreender os 

protestos. Em face à violência por parte da repressão e a pressão vinda por parte da 

população, o primeiro-ministro Mykola Azarov apresenta sua renúncia, o que era uma 

das exigências dos manifestantes, mas a crise não diminui, os protestos a partir desse 

momento atingem seu auge de violência contando com armas de fogo em ambos os lados.  

O presidente Yanukovich se ausenta devido a problemas de saúde no dia 30 de janeiro, 

de acordo com a oposição foi um movimento estratégico para o mesmo não assinar leis, 

não encontrar a oposição e fugir da resolução da crise. Apesar das alegações, em 31 de 

janeiro de 2014 o presidente anula as leis anti-protesto. Em 18 de fevereiro de 2014 os 

manifestantes pressionam o parlamento para a mudança da constituição de 2010 para a 

de 2004, diminuindo os poderes do presidente Yanukovich. Uma nova onda de violência 

toma conta de Kiev, contando com 26 mortos e mil feridos (VALDAI, 2014).  

Em 21 de fevereiro de 2014 o presidente é deposto pelo parlamento e é instituído um 

novo governo, com o presidente Arseniy Yatsenyuk, provisório até as eleições no dia 5 

de maio (RAMICONE; ROCCA, 2014, p. 4). A Rússia não legitima o novo governo e o 

caracteriza como golpe de Estado. Em 26 de fevereiro de 2014 forças pró-Rússia 

começam a ocupar a Crimeia enquanto o parlamento (da Crimeia) vota por fazer um 

referendo acerca de sua autonomia. O referendo tem um resultado positivo de 96.77% na 

Crimeia e 95.6% em Sevastopol sobre a anexação à Rússia81. Em 17 de março de 2014 a 

Crimeia se declara independente da Ucrânia e no dia 18 declara oficialmente sua intenção 

                                                           
81Fonte: Disponível em:  
<http://www.iri.org/sites/default/files/2013%20October%207%20Survey%20of%20Crimean%20Public%
20Opinion,%20May%2016-30,%202013.pdf> Acesso em: 14/2/2018. 
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em se anexar à Rússia. Em 27 de março a ONU vota a resolução 68/262 colocando como 

ilegal a anexação da Crimeia à Rússia. Em 15 de abril, o parlamento ucraniano declara a 

Crimeia um território temporariamente ocupado pela Rússia.  

Após o envio de tropas à península, os países do Ocidente, Estados Unidos e União 

Europeia, anunciaram uma série de sanções contra empresários e militares russos, além 

de revogar acordos de cooperação militar e econômico com a Rússia e cancelar reuniões 

do G8 em Soichi. Os últimos desdobramentos da crise são a ocupação de duas províncias 

do leste da Ucrânia por insurgentes pró-Rússia, Donetsk e Lugansk, confirmadas pelo 

governo de Kiev em 30 de abril de 2014 (RAMICONE; ROCCA, 2014, p. 5 - 6). A tabela 

7 abaixo tem como objetivo ilustrar todos os acontecimentos relatados acima, de forma 

visual e organizada: 

 
Tabela 13 – Linha do tempo da Crise Ucraniana de 2013 

 
Fonte: EPTHINKTANK. Disponível em: <https://epthinktank.eu/2016/02/13/minsk-peace-
agreement-still-to-be-consolidated-on-the-ground/> Acesso em 14 de fevereiro de 2018. 

 

 Passamos agora a entender melhor as mudanças que ocorreram depois da Crise 

Ucraniana de 2013. 
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4.2.2 O QUE MUDOU APÓS A CRISE? (2014 – Minsk II – 2016) 

 

Compreende-se que a Crise Ucraniana de 2013 fez com que as instituições europeias 

necessitassem articular suas burocracias em direção a criação de um projeto mais robusto 

para enfrentar possíveis paralisações de fornecimento de gás natural. A Europa passa a 

pensar em soluções mais realistas em relação a suas deficiências estruturais e 

principalmente a mitigar as mesmas na forma de um projeto que trabalha a Europa como 

um todo, em vista a contornar as negociações bilaterais que a Rússia busca em seus 

contratos de fornecimento. Um projeto que trata a Europa com um ator único para as 

questões energéticas tem sua origem diretamente da Crise Ucraniana de 2013, pois, ao 

criar-se um plano que visa a cooperação de todos os Estados membros no fornecimento 

em situações de paralisação, diminui os custos causados aos Estados membros na 

possibilidade da utilização de fornecimento de gás natural como estratégia política da 

Rússia.  

Encerrado o capítulo em questão, a pesquisa agora entrará no ponto empírico de 

análise dos dados que compõem todos os corpus da pesquisa, delimitados no capítulo 

metodológico da investigação, previamente abordado, onde buscara revisitar elementos 

dos conceitos e teorias explorados, afim de unificar o entendimento da questão energética 

na Europa desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DOCUMENTAL DA TRANSIÇÃO DA POLÍTICA 

ENERGÉTICA EUROPEIA PARA UM CENÁRIO DE UNIÃO ENERGÉTICA 

EUROPEIA  

 

Após verificarmos a existência da dependência energética entre a Russia e a União 

Europeia ao trazer os dados que contextualizam o cenário energético de ambos os atores 

e ressaltar o quadro histórico do relacionamento diplomático entre eles, o presente  

capítulo busca abranger o objetivo de realizar propriamente dita da análise dos dados. 

O capítulo apresentará três grandes seções, divididas em partes menores que buscam 

abarcar detalhes de cada grande seção por separado. A primeira seção tem o caráter de 

trazer um teor explicativo à escolha das instituições europeias estudadas na pesquisa. No 

sentido de que, todas têm caráter central na tomada de decisão do bloco se mostra 

necessário mostrar o funcionamento de cada uma (Comissão Europeia, Conselho da 

União Europeia e Parlamento Europeu), não somente para ambientar o leitor em questões 

procedimentais que trazem um entendimento de detalhes sobre o corpus da pesquisa 

como também para justificar em uma primeira análise o porquê de estar sendo estudado 

essas instituições e, portanto, esse corpus em detrimento de outros passíveis de serem 

analisados. Optou-se por separar essa seção metodológica pelo entendimento que a 

explanação das atividades dessas entidades poderia destoar do tom metodológico e, 

portanto, atrapalhar o entendimento do plano de ação para o decorrer da pesquisa. 

A segunda seção se dedicará as análises em questão do corpus detalhado no capítulo 

2 (metodologia) deste capítulo, das quais serão postas em prática, uma análise quantitativa 

e qualitativa envolvendo o método de análise de conteúdo, além de uma simples técnica 

de contagem, representando outra forma de da apresentação dos dados. Ambas as técnicas 

de análise, assim como as técnicas de coleta irão ser explicadas no capítulo 2 

(metodologia) deste capítulo. A seção está dividida da seguinte forma, primeiramente será 

realizada a apresentação de dados usando uma regra de contagem básica com o corpus 

inicial e em seguida a análise qualitativa e quantitativa de conteúdo do segundo e terceiro 

corpus detalhados no capítulo 2 (metodologia) deste capítulo. 

Por fim, a terceira seção conclui com uma discussão dos resultados obtidos, de modo 

que procuro trazer para este debate as elucidações de Nye e Keohane, mostradas no  

capítulo 2 sobre o contexto trabalhado no capítulo 3, da interdependência complexa, de 
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modo a se aproximar da proposta da dissertação de responder à pergunta problema: em 

que medida a dependência energética de gás natural, da União Europeia em relação a 

Rússia, afeta o processo de construção de uma política energética comum para o bloco? 

 

5.1 INSTITUIÇÕES NA UNIÃO EUROPEIA E PROCESSO DECISÓRIO 

 

Opta-se para esta seção, tecer uma breve explicação acerca das instituições que 

estão sendo estudadas na presente pesquisa de forma a elucidar a justificativa do foco 

utilizado para a mesma. Todos os documentos que compõe o corpus desta pesquisa têm 

origem em 3 instituições europeias, denominadamente, a Comissão Europeia, o Conselho 

da União Europeia e o Parlamento Europeu. A justificativa inicial da escolha dessas 

entidades tem sentido quando as mesmas formam o núcleo central de tomada de decisão 

dentro da União Europeia. Nesse sentido, possuem portais eletrônicos de fácil acesso aos 

seus bancos de dados, visados à transparência dessas instituições. A presente seção está 

dividida de forma que cada parte busca trazer os objetivos, a história da formação e o 

modo de funcionamento de cada uma das entidades mencionadas, obedecendo a seguinte 

ordem de apresentação, em primeiro lugar, a Comissão Europeia, em seguida, o Conselho 

da União Europeia e por fim, o Parlamento Europeu. 

Para atingir os seus objetivos, a União dispõe de uma série de instituições, visando 

cada uma prosseguir determinados fins específicos. O processo supranacional de unir as 

soberanias dos Estados-membros significa que os mesmos delegam alguns dos seus 

poderes de decisão para as instituições comuns que decidem sobre assuntos do interesse 

de todos a nível europeu (EUROPA, 2008). As três principais instituições atualmente 

responsáveis pelas decisões são: 1) o Parlamento Europeu (PE), que representa os 

cidadãos da UE e é por estes diretamente eleito; 2) o Conselho da União Europeia, que 

representa os Estados-Membros; 3) a Comissão Europeia, que representa os interesses da 

União no seu conjunto. 

A UE tem como base constitucional cinco tratados principais: 1) o Tratado que 

consistiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que foi assinado em 18 

de abril de 1951, em Paris, entrou em vigor em 23 de julho de 1952 e cuja vigência 

terminou em 23 julho de 2002; 2) o Tratado que consistiu a Comunidade Econômica 

Europeia (CEE), que foi assinado em 25 de março de 1957, em Roma, e entrou em vigor 
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em 1 de janeiro de 1958; 3) o Tratado que consistiu a Comunidade Europeia da Energia 

Atômica (EURATOM), que foi assinado em Roma conjuntamente com o Tratado CEE; 

4) o Tratado da União Europeia (UE), que foi assinado em Maastricht, em 7 de fevereiro 

de 1992, entrou em vigor em 1 de novembro de 1993, e por fim;  5) O Tratado de Lisboa, 

ou Tratado Transformador, assinado em 13 de dezembro de 2007 que entrou em vigor em 

1 de dezembro de 2009 (EUROPA, 2008). 

Os tratados CECA, CEE e Euratom, foram as bases institucionais da União 

Europeia como conhecemos hoje. Junior (2011, p. 22) acrescenta que, em 8 de abril de 

1965, com a assinatura do Tratado da Fusão dos Executivos (TFE), um novo passo para 

a integração europeia ocorreu, pois “criou um conselho próprio, com funções legislativas 

e de coordenação macroeconômica, e uma comissão, com funções de execução da 

legislação comum para as três comunidades”, denominadamente, a Comissão Europeia 

(CE) e o Conselho da União Europeia. Acrescenta que (JUNIOR, 2011, p. 23) “em 1º de 

julho de 1968, completa-se a união aduaneira, com a abolição total de tarifas e restrições 

de cotas entre os Estados--Membros da Comunidade Europeia”. Em 17 de fevereiro de 

1986, é assinado, em Luxemburgo, o Ato Único Europeu, revisando os tratados anteriores 

e atribuindo novas competências às Comunidades Europeias, versando sobre o mercado 

interno e suas políticas, além da criação do Conselho Europeu. 

Deste modo, o Tratado de Maastricht atribui novas mudanças como a criação da 

Comunidade Europeia (CE) em detrimento da CEE (JUNIOR, 2011, p. 23). À medida 

que o termo de vigência do Tratado CECA, em 2002 foi aproximando do fim, as 

competências relacionadas com o carvão e o aço foram sendo progressivamente 

integradas nos outros tratados. Em Maastricht, os governos dos Estados-membros 

concordaram igualmente em trabalhar em conjunto nas áreas de política externa e de 

segurança, bem como da justiça e assuntos internos. Ao acrescentar esta cooperação 

intergovernamental ao sistema comunitário vigente, o Tratado de Maastricht criou uma 

estrutura com três pilares, que é tanto política quanto econômica (EUROPA, 2008). 

As mudanças que configuram a União Europeia como conhecemos hoje foram 

introduzidas, principalmente, após o Tratado de Lisboa, em 2009, devido a importância 

de sua natureza, por exemplo, instituiu o aumento de decisões por votação por maioria 

qualificada no Conselho da União Europeia, o aumento do Parlamento Europeu, no 

processo legislativo através da extensão da co-decisão com o Conselho da União 

Europeia, a eliminação dos Três Pilares (CECA, Euratom, CEE), a criação de um 
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Presidente do Conselho Europeu, com um mandato mais longo, um Alto Representante 

da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, apresentando uma 

posição unida sobre as políticas da EU, a criação da moeda única, o euro, sob 

administração do Banco Central Europeu além de fazer com que a Carta da União em 

matéria de direitos humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais, se tornasse 

juridicamente vinculativa (EUROPA, 2008). 

No contexto das diretrizes de decisão dessa estrutura, é a Comissão que propõe 

novas legislações, mas são o Parlamento e o Conselho da União Europeia que a adotam, 

e caso haja aceitação da nova lei proposta, a Comissão e os Estados-membros executam-

na e a Comissão vigia o seu cumprimento (EUROPA, 2008). Essas diretivas estabelecem 

um objetivo comum para todos os Estados-membros, porém deixam ao critério das 

autoridades nacionais a escolha do método e da forma de execução, tendo, normalmente, 

de um a dois anos para transferir uma diretiva para o respectivo direito nacional 

(constituição do Estado-membro). Nesse sentido, os regulamentos são diretamente 

aplicáveis em toda a UE a partir do momento em que entram em vigor, sem requererem 

qualquer ação posterior por parte dos Estados-membros (EUROPA, 2008). As regras e os 

procedimentos para o processo de decisão da UE estão especificados nos tratados e todas 

as propostas de nova legislação devem basear-se num artigo específico do Tratado, o que 

determina o procedimento legislativo a ser seguido. Os três procedimentos principais são: 

a co-decisão, a consulta e o parecer favorável. 

A co-decisão é o procedimento atualmente utilizado para a maioria da legislação 

da UE. Neste procedimento, o Parlamento partilha o poder legislativo de forma equitativa 

com o Conselho e caso o Conselho e o Parlamento não consigam chegar a acordo sobre 

um texto legislativo proposto, há interrompimento da adoção da nova legislação. O 

procedimento prevê duas leituras sucessivas em cada instituição e caso, nessas leituras, 

se chegar a um acordo, a legislação poderá ser aprovada, caso contrário, deverá ser 

apresentada a um Comitê de Conciliação, composto por igual número de representantes 

do Conselho e do Parlamento que chegando a um acordo sobre um texto, transmite 

novamente ao Parlamento e ao Conselho, para que possam finalmente adotá-lo enquanto 

ato legislativo (EUROPA, 2008). O esquema (Figura 7) a seguir ilustra todo o processo 

de co-decisão: 
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Figura 7 – Detalhamento do processo de co-decisão

 
Fonte: EUROPA, 2008. 

 

Ao tratar especificamente das instituições envolvidas no processo de co-decisão, 

temos em primeiro lugar o Parlamento Europeu, que teve sua base com o Tratado de Paris, 

que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), em 1951, eleito 

diretamente pela população dos Estados, é o representante direto do Povo na União 

Europeia. Composto por Deputados eleitos a cada 5 anos, tem 751 membros (750 mais o 
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Presidente) procedentes dos 28 Estados‐membros da União82. A sua principal função 

consiste em aprovar propostas de legislação europeia (apresentadas pela Comissão), 

responsabilidade que partilha com o Conselho. Junior (2011) coloca que: 

 

O Parlamento Europeu participa do processo de nomeação dos comissários e 
pode, também, instaurar comissões de inquérito temporárias visando à 
apuração de alegações de infração e má administração na aplicação do Direito 
Comunitário. Assim é que conferiu aos cidadãos da União Europeia o direito 
à petição sobre questões circunscritas às atividades comunitárias e 
relacionadas aos interesses dos peticionários. O Parlamento Europeu é, ainda, 
competente para nomear o Provedor de Justiça, com poderes para receber 
reclamações e queixas sobre os casos de má administração na atuação das 
instituições comunitárias, salvo o Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias e o Tribunal de Primeira Instância no exercício de suas funções 
jurisdicionais (JUNIOR, 2011, p. 26). 

 

 Em colaboração com o Conselho da União Europeia, este órgão tem também a 

responsabilidade de aprovar o orçamento da UE, anualmente, e o número de deputados 

por país é aproximadamente proporcional à população de cada país. Trata-se de uma 

proporcionalidade degressiva: nenhum país pode ter menos de 6 nem mais de 96 

deputados e o número total de deputados não pode exceder 751 (a tabela 14 abaixo detalha 

a representatividade de cada país). Os eurodeputados estão agrupados por filiação política 

e não por nacionalidade. (EUROPA, 2008). 

 

Tabela 14 – Representatividade por País em 2017 

País Representatividade 
Bélgica  21 
Bulgária 17 
Croácia 11 
Rep. Checa  21 
Dinamarca  13 
Alemanha  96 
Estónia  6 
Irlanda  11 
Grécia  21 
Espanha  54 
França  74 
Itália  73 
Chipre  6 
Letónia  8 
Lituânia  11 

                                                           
82 Fonte: <https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_pt> Acesso 
em 02/02/2018. 
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Luxemburgo  6 
Hungria  21 
Malta  6 
Holanda  26 
Áustria  18 
Polónia  51 
Portugal  21 
Roménia  32 
Eslovénia  8 
Eslováquia  13 
Finlândia  13 
Suécia  20 
Reino Unido 73 
TOTAL 750 

Fonte: PARLAMENTO EUROPEU. Disponível em: < http://www.europarl.europa.eu/portal/pt> 
Acesso em 7 de janeiro de 2018. Recomenda-se atualização da informação anualmente. 

 

Já o Conselho da União Europeia, consiste na representação dos Estados‐membros 

enquanto estruturas nacionais soberanas. Herdeiro do velho Conselho de Ministros, toma 

decisões em estreita conexão com o Parlamento Europeu. A seu cargo estão, 

designadamente, as decisões relacionadas com a política externa da União ou algumas 

questões de justiça e liberdade. Trata‐se de um órgão composto por Ministros de cada um 

dos Estados-membros da UE, reunidos de acordo com as pastas em discussão (EUROPA, 

2008). Junior (2011) coloca que: 

 

Entre as competências do Conselho da União Europeia, mencionem-se a 
coordenação das políticas econômicas gerais dos Estados-Membros, o poder 
de tomada de decisões, a celebração de acordos internacionais e o exercício da 
função normativa, embora esta dependa de um processo legislativo que 
envolve a participação conjunta de outros órgãos comunitários (JUNIOR, 
2011, p. 26). 

 

O Conselho Europeu, diferente do Conselho da União Europeia, tem como função 

definir as prioridades e orientações gerais das políticas da União Europeia. Não é uma 

das instituições legislativas da UE, por isso não negocia nem adota a legislação. Os 

membros do Conselho Europeu são os chefes de Estado ou de governo dos 28 Estados-

Membros da UE, o Presidente do Conselho e o Presidente da Comissão Europeia. O Alto 

Representante da União para os Negócios Estrangeiros e para a Política de Segurança 

participa igualmente nas reuniões do Conselho Europeu quando se discutem questões de 

política externa. O Conselho Europeu toma as suas decisões por maioria de consenso. No 
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entanto, em certos casos específicos descritos nos tratados da UE, decide por unanimidade 

ou por maioria qualificada83. 

Por fim, a Comissão Europeia é o órgão executivo supranacional da UE, sendo 

assim politicamente independente. Segundo Junior (2011, p. 26) “desempenha as 

competências de iniciadora do processo legislativo, guardiã dos tratados e de gestora e 

executora da administração e política comunitárias”. Portanto, é responsável pela 

elaboração de propostas de novos atos legislativos europeus e pela execução das decisões 

do Parlamento Europeu e do Conselho da UE. O presidente da Comissão é eleito pelo 

Conselho Europeu, corroborado pelo Parlamento Europeu (JUNIOR, 2011, p. 26). Os 

comissários restantes são escolhidos com base num sistema de rotação estabelecido por 

unanimidade pelo Conselho Europeu. Dentre suas outras atribuições define as prioridades 

de despesa da UE juntamente com o Conselho e o Parlamento, elabora orçamentos anuais 

que devem ser aprovados pelo Parlamento e pelo Conselho, controla as despesas, que são 

verificadas pelo Tribunal de Contas, juntamente com o Tribunal de Justiça, garante a 

aplicação da legislação da UE em todos os Estados-membros, negocia acordos 

internacionais em nome da EU e é a voz de todos os países da UE nas instâncias 

internacionais, designadamente nas áreas da política comercial e da ajuda humanitária 

(EUROPA, 2008)84. 

Buscou-se nessa seção do capítulo apresentar o panorama de funcionamento das 

instituições europeias relacionadas as questões pertinentes dessa pesquisa, e em seguida, 

passamos a análise do estudo de caso. 

 

5.2 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO: POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEIA 

  

 A presente seção se dedicará a efetuar a análise do corpus da pesquisa em sua 

totalidade, o roteiro da seção seguirá o plano metodológico descrito na seção 4.1, e está 

dividido da seguinte forma: primeiramente se inicia com a apresentação de dados do 

primeiro segmento do corpus (C1), onde através de uma regra de contagem básica 

                                                           
83 Fonte: <http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/> Acesso em 27 de Junho de 2018. 
84 Fonte: <https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pt> 
Acesso em 02/02/2018. 
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auferimos dados que nos contextualizam na problemática do trabalho e na sequência da 

análise,  uma leitura qualitativa de três textos (C2) que representam momentos distintos 

na cronologia da implementação da política energética na Europa, dentro do período 

analisado, finalizando com uma aplicação do método de análise de conteúdo para 

investigar a fundo as dimensões que envolvem as perguntas problema da pesquisa, 

analisando um terceiro segmento do corpus (C3), dividido em outras três partes, a 

primeira com os documentos que descrevem a União Energética e que acompanham sua 

implementação, uma segunda com a Estratégia para Segurança Energética e por fim uma 

última parte desse segmento do corpus que é composta por 9 resoluções adotadas como 

as principais no âmbito da criação e implementação da União Energética85. 

 

5.2.1 APRESENTAÇÃO DE DADOS DO CORPUS 1 

 

Nesta seção, apresento os dados relativos ao corpus 1 (C1). Sendo assim, a Comissão 

Europeia, em maio de 2014, adotou uma perspectiva mais clara no que se refere a sua 

segurança energética. A estrutura para uma união energética europeia tem o objetivo de 

assegurar estabilidade e fornecimento interrupto de energia a seus cidadãos. A estratégia 

conta com medidas de curto e longo prazo, sendo que as de curto prazo incluem testes de 

estresse, nos quais foram contempladas simulações baseadas em dois cenários 

hipotéticos: 1) uma completa paralização do fornecimento russo e; 2) uma paralização do 

fornecimento russo através da rota de gasodutos que transita pela Ucrânia. Como 

resultado dos testes, medidas de curto prazo foram implementadas, além da criação do 

grupo de coordenação de gás, responsável por monitorar o fornecimento durante os anos 

seguinte, enquanto as medidas de longo prazo incluem cinco áreas principais: 1) 

Incrementar a eficiência de energia e alcançar as metas para o plano proposto em energia 

e clima para 2030; 2) Incrementar a produção de energia na UE (União Europeia) e 

diversificar os países produtores e as rotas de fornecimento; 3) Completar o mercado de 

energia interna e criar infraestrutura faltante para responder rapidamente a interrupções 

de fornecimento e ainda redirecionar energia pela Europa quando necessário; 4) Falar 

                                                           
85 Fonte: <http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.4.7.html> 
Acesso em 02/02/2018. 
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com uma única voz sobre política energética europeia; 5) Fortalecer mecanismo de 

emergência e solidariedade além de proteger infraestruturas críticas. 

Diante do exposto, podemos observar no anexo 1 um histórico da publicação de 

documentos relacionados as temáticas de gás natural e da União Energética Europeia, 

dentro do recorte temporal e institucional propostos. A partir do mesmo, podemos 

identificar no gráfico 7 abaixo que a produção de documentos relacionado a temática de 

gás natural tem um pico elevado após a Crise Ucraniana de 2013, principalmente no que 

concerne a decisões da Comissão Europeia para assuntos emergenciais, uma reação clara 

ao contexto da crise. Anterior a esse momento, a Europa produziu documentação do tipo 

legislação e relatórios especiais no que se refere a criação de estoques emergenciais de 

gás natural, em especial, no ano anterior e posterior a crise econômica internacional de 

2008. 

 

Gráfico 7 – Busca de documentos pelo termo Natural Gas

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 1. 
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Gráfico 8 – Busca de documentos pelo termo Energy Union 

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 1. 

 

Como é possível observar no gráfico 8 acima, a Comissão Europeia passou a produzir 

diversos documentos relacionados ao projeto da União Energética após a crise ucraniana 

de 2013, a principal produção se concentrou em legislação e propostas de decisão para as 

outras instituições europeias (COM), demonstrando o interesse em pôr em prática o 

projeto. A partir da criação das bases institucionais do projeto, a documentação elencada 

da Comissão demonstra o interesse da Europa com a real continuação do projeto e 

acompanhamento do mesmo, a partir da inferência do aumento de relatórios de follow up 

(SEC) e a inserção do tema nas reuniões da Comissão a partir de 2014 (OJ). A tipologia 

de todos os documentos encontrados nos gráficos pode ser conferida com detalhes no 

anexo 2 ao fim do documento, um total de 46 documentos foram contabilizados. 
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Gráfico 9 – Busca de documentos pelos termos Energy Union e Natural Gas 

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 1. 

 

O gráfico 9 acima mostra uma visão geral dos dados apresentados até o momento, 

podemos observar o único pico de uma produção de documentos relacionados a decisões 

em 2014 após a Crise Ucraniana de 2013. Os anos de 2005, 2008, 2011 e 2014 estão 

destacados como os anos de uma maior preocupação da Comissão Europeia em 

administrar seus recursos naturais (gás natural) e pensar estratégias para a redução de suas 

vulnerabilidades na área energética. 

Terminada a análise referente ao âmbito da Comissão Europeia, passamos a 

considerar os dados levantados a nível do Conselho da União Europeia 86. Ao examinar 

o gráfico 10 abaixo, podemos perceber um aumento considerável na produção de estudos 

e propostas de legislação para votação, no que se refere a problemáticas de gás natural, 

no ano de 2008 (crise financeira mundial) (580%) em relação ao ano de 2007 de 414% 

em relação a 2005. Após esse auge o Conselho da União Europeia passa a uma drástica 

redução de 95.45% em relação a 2009 e se mantem baixa essa produção até que em 2016, 

reforçado pelo pico de projetos relacionado a União Energética de 2015, os projetos 

relacionados a gás natural ganham um novo foco, contabilizando, assim, um novo pico. 

Um total de 154 documentos foram contabilizados. 

 

 

                                                           
86 Fonte: <http://www.consilium.europa.eu>, Filtros utilizados: Ano (2005-2016), Idioma (Inglês), Matéria 
(ENER – Energia: General). Acesso em: 21 de Agosto de 2017. 
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Gráfico 10 – Documentos no âmbito do Conselho da União Europeia 

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 3. 

 

 Dentro dos dados apresentados no gráfico 10 acima, chama a atenção o fato de que 

em 2009 a Bélgica apresenta pela primeira vez, formalizado, um projeto a ser analisado, 

que tem como foco a União Energética, além de ter sido a primeira vez no corpus (C1) 

dessa análise que o termo foi utilizado, e no mesmo período deu impulso para que 

legislações sobre reservas de gás natural fossem aprovadas no modelo de co-decisão. 

Partindo para a análise dos documentos elaborados no âmbito do Parlamento 

Europeu87, retrata-se do gráfico 11 abaixo que em 2007 o 6 (sexto) mandato do 

Parlamento teve seu auge de elaboração de documentos relacionados a questões de gás 

natural, enquanto o 7 (sétimo) mandato teve uma preocupação maior que os outros, 

elaborando 30% mais documentos relacionados a questão do gás natural que os outros 

dois mandatos (sexto e oitavo) e sendo responsável por 56% do total de documentos 

analisados nesse quesito. 

 

 

 

 

                                                           
87 Fonte: <http://www.europarl.europa.eu>, Filtros utilizados: Topic (Energy), Authority (Europian 
Parlament 6,7,8th term), Parliament Term (6,7,8). Acesso em 21 de Agosto de 2017. 
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Gráfico 11 – Documentos levantados no âmbito do Parlamento Europeu – 
Natural Gas 

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 4. 

 

Não obstante, podemos observar no gráfico 12 abaixo um comportamento da 

elaboração de documentos relacionados a União Energética que difere da relacionada 

com gás natural, e se assemelha com a da Comissão Europeia, onde a preocupação em 

legislar e debater esse assunto apenas aparece depois do ano de 2013, após a Crise 

Ucraniana de 2013. O gráfico 13 abaixo nos apresenta os dados de forma agrupada, 

revelando que apesar do aparente aumento na elaboração de documentos com essas 

temáticas após a Crise Ucraniana de 2013, o período anterior (32) tem o mesmo número 

de documentos que o período posterior (33), mostrando apenas uma mudança no foco das 

preocupações do Parlamento Europeu. Um total de 72 documentos foram contabilizados. 
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Gráfico 12 – Documentos levantados no âmbito do Parlamento Europeu – 
Energy Union 

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 4. 

 

Gráfico 13 – Documentos levantados no âmbito do Parlamento Europeu -      
Agregado 

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 4. 
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O comitê tem um crescimento das suas reuniões de 2013 a 2015 de 0 (zero) reuniões com 
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na agenda, resultou em uma baixa variância concentrada apenas no ano de 2015 com 5 

(cinco) encontros dedicados. No total foram contabilizadas 17 reuniões nesse sentido. 

 
Gráfico 14 – Número de pautas do Comitê ITRE com o tema Energy Union 

 

Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 5. 

 

O gráfico 15 abaixo, apresenta o número de documentos produzidos pelo comitê com 

a temática Energy Union dentro do período analisado, e nesse sentido, de 2014 a 2016 

houve um crescimento de 1200% com 2 documentos produzidos em 2014 a 8 em 2015 e 

24 em 2016. Já o gráfico 16, apresenta o número de documentos produzidos pelo comitê 

com a temática Natural Gas, tendo uma produção mais intensificado devido as constantes 

preocupação da União Europeia em regular suas reservas de gás natural, mostra uma 

produção baixa em 2005 (6) para uma redução considerável em 2007 (3) um ano antes da 

crise financeira mundial, para então um aumento considerável em 2008 (15), esse 

aumento se manteve constante até a Crise Ucraniana de 2013 onde o comitê volta a 

discutir essa temática com um aumento para 6 (2015) e depois 15 (2016) documentos 

produzidos. O gráfico 17 apresenta os dados dessa documentação de forma cruzada, onde 

podemos destacar a preocupação por ambos os temas a partir de 2014. 
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Gráfico 15 – Número de documentos produzidos pelo Comitê ITRE com o tema 
Energy Union 

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 5. 

 

Gráfico 16 – Número de documentos produzidos pelo Comitê ITRE com o tema 
Natural Gas 

 

Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 5. 
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Gráfico 17 – Dados agrupados do Comitê ITRE 

 
Fonte:  o autor, a partir de dados do anexo 5. 

 

 Encerrada a apresentação dos dados gerais, o próximo capítulo se concentra em 

realizar a análise qualitativa do corpus 2 (C2), explicado na seção 4.1 deste capítulo. 

 

5.3.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO CORPUS 2 

 

 Nesta seção do capítulo procuro realizar uma análise qualitativa de três 

documentos, sendo eles a o Tratado de Lisboa (em especial o artigo 194(1) que trata sobre 

a política energética para a União Europeia), a Estrutura de 2015 para uma União 

Energética88 e a Estratégia de Segurança Energética. A análise tem como objetivo o 

entendimento dos textos pelo viés de variáveis que direcionam a leitura como “lentes”, 

sendo elas três: 1) O que está associado às palavras Rússia, Ucrânia e Gás Natural nos 

documentos? 2) Principais enfoques dos documentos; 3) O que é entendido como 

consequência da dependência europeia? 

 O primeiro documento analisado é o Tratado de Lisboa. O Tratado trouxe consigo 

uma novidade na parte energética, um capítulo dedicado dentro das leis primárias 

europeias. O artigo 194(1) do Tratado de Lisboa tem como objetivo assegurar o 

                                                           
88 Nome em inglês do arquivo: “Framework 2015 Energy Union” 
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funcionamento do mercado energético, assegurar a segurança de fornecimento de energia, 

promover a eficiência de energia, a economia de energia, o desenvolvimento de novas e 

renováveis fontes de energia e promover a interconectividade das redes de energia 

(BRAUN, 2011, p. 12). O aspecto da solidariedade volta a ser ressaltado dentro das 

estruturas da União Europeia, no que se refere, principalmente, as respostas aos eventos 

de disputa entre a Ucrânia e a Rússia em 2010. Nota-se, por exemplo, a regulação no. 

994/2010/EU, adotada nos parâmetros do Tratado de Lisboa e que se refere a segurança 

no fornecimento de gás natural. Os Estados mantêm o direito de conduzir negociações 

bilaterais, porém sujeitas as obrigações de cooperação e competição da União.  

Segundo Braun (2011, p. 2) a inclusão de uma seção dedicada e uma base jurídica 

no Tratado de Lisboa formalizam a posse compartilhada da política energética entre as 

instituições da UE e os Estados membros em termos de "[um] compromisso 

cuidadosamente elaborado entre a soberania nacional dos recursos nacionais e questões 

de tributação da energia, além de uma competência compartilhada da União para o resto". 

Nesse sentido, o Tratado de Lisboa cria um debate sobre a representatividade externa da 

União para negociar assuntos de política energética. Braun coloca que: 

 

 Apesar da sua natureza setorial transversal, a base jurídica utilizada para as 
negociações na dimensão externa da União da política energética é 
formalmente abrangida pelo art. 194 TFEU. No entanto, ainda parece haver 
uma certa ambiguidade sobre a base jurídica do Tratado a utilizar na ação 
externa sobre a energia e onde estabelecer a linha de combinação das 
competências da União e dos Estados membros. Além disso, isso é 
acompanhado por um formato um pouco híbrido de negociação. De 
importância adicional é a introdução do Art. 218 (6) TFUE sobre a celebração 
de acordos internacionais, que agora exigem o consentimento do Parlamento 
Europeu89 (BRAUN, 2011, p. 2, tradução própria). 

 

 Propriamente, o art. 194 TFEU, versa o seguinte:  

 

 ARTIGO 194.º 1. No âmbito do estabelecimento ou do funcionamento 
do mercado interno e tendo em conta a exigência de preservação e 

                                                           
89 Original em inglês: “Despite its crosscutting sectoral nature, the legal base used for negotiations in the 
Union’s external dimension of the energy policy formally falls within Art. 194 TFEU. Yet, there still seems 
to be a certain ambiguity about which Treaty legal base to use in external action on energy and where to 
draw the line in the mix of the Union’s and member states’ competences.9 Moreover, this is accompanied 
by a rather hybrid negotiating format. Of additional importance is the introduction of Art. 218(6) TFEU 
on the conclusion of international agreements, which now require the consent of the European Parliament” 
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melhoria do ambiente, a política da União no domínio da energia tem 
por objectivos, num espírito de solidariedade entre os Estados-
Membros: a) Assegurar o funcionamento do mercado da energia; b) 
Assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União; c) 
Promover a eficiência energética e as economias de energia, bem como 
o desenvolvimento de energias novas e renováveis; e d) Promover a 
interconexão das redes de energia. 2. Sem prejuízo da aplicação de 
outras disposições dos Tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 
estabelecem as medidas necessárias à realização dos objectivos a que 
se refere o n.º 1. Essas medidas são adoptadas após consulta ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das Regiões. Não afectam o direito de 
os Estados-Membros determinarem as condições de exploração dos 
seus recursos energéticos, a sua escolha entre diferentes fontes 
energéticas e a estrutura geral do seu aprovisionamento energético, sem 
prejuízo da alínea c) do n.º 2 do artigo 192.º. 3. Em derrogação do n.º 
2, o Conselho, deliberando de acordo com um processo legislativo 
especial, por unanimidade e após consulta ao Parlamento Europeu, 
estabelece as medidas referidas naquela disposição que tenham carácter 
essencialmente fiscal. 

 

Ressalto que após a leitura do documento, não há menções diretas a um estado de 

dependência no quesito energético. O segundo documento apreciado é a Estrutura de 2015 

para uma União Energética. O objetivo do documento é definir as dimensões nas quais a 

União Energética deve operacionalizar. Tal qual, “o objetivo de uma União de Energia 

resiliente com uma política climática ambiciosa no seu núcleo é dar aos consumidores da 

UE - famílias e empresas – energia segura, sustentável, competitiva e acessível.” (EU, 

2015, p. 2). As cinco dimensões apresentadas são: 1) Segurança energética, solidariedade 

e confiança; 2) Um mercado energético europeu integrado; 3) Eficiência energética 

contribuindo para a moderação da demanda; 4) Descarbonizarão da economia e; 5) 

Pesquisa, inovação e competividade. Dentro da segunda esfera, destaco a menção a 

parceria estratégica com a Ucrânia, no sentido de aproximar o país devido sua importância 

estratégica, visto os eventos de 2013 (Crise Ucraniana). Segundo o documento:  

 

Isso abordará questões relacionadas com a importância da Ucrânia como país 
de trânsito como bem como aqueles relacionados às reformas do mercado de 
energia da Ucrânia, como a atualização de seu gás rede, a criação de um quadro 
regulamentar adequado para o mercado de eletricidade e aumentar a eficiência 
energética na Ucrânia como forma de reduzir sua dependência de energia 
importada90 (EU, 2015, p. 7). 

                                                           
90 Original em inglês: “This will address issues related to Ukraine's importance as a transit country as well 
as those related to Ukraine's energy market reforms, such as the upgrade of its gas network, the setting up 
of an appropriate regulatory framework for the electricity market and increasing energy efficiency in 
Ukraine as a means of reducing its dependence on imported energy.” 
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 Uma única menção à Russia, na mesma seção do documento dedicada a esfera de 

integrar o mercado energético afirma que “quando as condições forem certas, a UE 

considerará a reestruturação do relacionamento energético com a Rússia baseada em 

condições equitativas em termos de abertura do mercado, concorrência leal, proteção 

ambiental e segurança, para o benefício mútuo de ambos os lados” (EU, 2015, p. 7). O 

documento afirma a dependência da União Europeia em relação à importação de recursos 

energéticos, sem atrelar uma causa ou um fato em especial a sua essência. 

Por fim, o terceiro e último documento considerado é a Estratégia de Segurança 

Energética. O mesmo tem o objetivo de delimitar os pilares no qual a estratégia se 

consolida, além de estabelecer pontos fortes e lições aprendidas em momentos de crises 

anteriores. Pode-se observar, quando o documento coloca que: 

 

Não obstante, nos invernos de 2006 e 2009, os cidadãos de alguns 
Estados-Membros da Europa de Leste foram fortemente atingidos por 
interrupções temporárias no aprovisionamento de gás. Este foi um 
«despertar» flagrante que apontou para a necessidade de uma política 
energética europeia comum (EU, 2014. p. 2) 

 

Nesse sentido, 8 pilares são entendidos como fundamentais, todos tendo como 

princípio norteador o princípio da solidariedade: 1) Ações imediatas destinadas a 

aumentar a capacidade da UE para superar uma grande interrupção durante o inverno 

2014/2015; 2) Reforço dos mecanismos de emergência/solidariedade, incluindo a 

coordenação dos riscos avaliações e planos de contingência, além de proteger a 

infraestrutura estratégica; 3) Moderação da demanda de energia; 4) Construir um mercado 

interno que funcione bem e totalmente integrado; 5) Aumento da produção de energia na 

União Europeia; 6) Desenvolvimento de tecnologias energéticas; 7) Diversificação de 

suprimentos externos e infraestrutura relacionada e; 8) Melhorar a coordenação das 

políticas energéticas nacionais e falar com uma só voz em política energética externa (EU, 

2014, p. 1). A temática da dependência é claramente explorada no documento, coloca-se 

que:  

 

 No entanto, nos invernos de 2006 e 2009, as interrupções temporárias 
dos fornecimentos de gás atingiram fortemente os cidadãos da UE em 
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alguns dos Estados-Membros do Leste. Este foi um "alerta radical" que 
apontou para a necessidade de uma política energética europeia 
comum. Desde então, muito tem sido feito para fortalecer a segurança 
energética da UE em termos de fornecimento de gás e reduzir o número 
de Estados membros que dependem exclusivamente de um único 
fornecedor91 (EU, 2014, p. 2). 

  

Assim, reproduzo os dados trazidos pelo documento no que se refere à 

dependência e sobre a Rússia e a Ucrânia: 1) A UE importa 53% da energia que consome, 

a dependência de importação de energia relaciona-se com o petróleo bruto (quase 90%), 

com gás natural (66%) e, em menor grau, com combustíveis sólidos (42%) e combustível 

nuclear (40%); 2) A segurança energética do abastecimento diz respeito a todos os 

Estados-membros, mesmo que alguns sejam mais vulneráveis do que outros, isto é válido 

em particular para regiões menos integradas e ligadas, como o Báltico e a Europa 

Oriental; 3) A questão da segurança energética mais urgente é a forte dependência de um 

único fornecedor externo, isto é particularmente verdadeiro para o gás, mas também se 

aplica à eletricidade, seis Estados-Membros dependem da Rússia como único fornecedor 

externo para todas as suas importações de gás e três deles usam gás natural para mais de 

um quarto das suas necessidades energéticas totais, em 2013, os fornecimentos de energia 

da Rússia representaram 39% das importações de gás natural da UE ou 27% do consumo 

de gás da UE; 4) A Rússia exportou 71% do seu gás para a Europa com os maiores 

volumes para a Alemanha e a Itália, para a eletricidade, três Estados-membros (Estônia, 

Letônia e Lituânia) dependem de um operador externo para a operação e balanceamento 

de sua rede de eletricidade. (EU, 2014. p. 2-3).  

Encerrada a seção que procura apreciar os documentos que compõe o corpus 2 

(C2) da pesquisa, o próximo segmento visa a análise de conteúdo da terceira parte do 

corpus da pesquisa. 

 

 

                                                           
91 Original em inglês: “Nevertheless, in the winters of 2006 and 2009, temporary disruptions of gas supplies 
strongly hit EU citizens in some of the eastern Member States. This was a stark "wake up call" pointing to 
the need for a common European energy policy. Since then, a lot has been done in order to strengthen the 
EU's energy security in terms of gas supplies and to reduce the number of Member States that are 
exclusively dependent on one single supplier.” 
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5.3.3 ANÁLISE DE CONTEÚDO DO CORPUS 3 

 

 A presente seção desse capítulo se ocupará de realizar a análise de conteúdo da 

terceira parte do corpus da pesquisa (C3), empregando o método mencionado conforme 

o plano metodológico detalhado na seção 4.1 da pesquisa. O mesmo está dividido em 3 

partes, sendo os grupos a seguir: 1) Os principais relatórios de definição e 

acompanhamento da implementação do projeto para a União Energética (7), no qual 

identificaremos, a fim de praticidade, como C3-1; 2) a definição oficial de sua segurança 

energética (1), identificado como C3-2; 3) As principais resoluções da comissão em 

relação ao projeto (9), identificada como C3-3, totalizando 17 documentos a serem 

analisados92. Dentre desse contexto, é entendido que a categoria A tem uma associação 

mais relevante com o aspecto da sensibilidade de forma que essa é entendida como, 

pressões sofridas por países devido a resultados de ações externas, e portanto ameaças ou 

constrições à Rússia no que se refere à energia teriam uma natureza mais imediata onde 

na situação hipotética a Europa necessitaria articular contramedidas rápidas para conter 

os danos de uma possível interrupção no fornecimento de gás natural. Enquanto isso, a 

dimensão B estaria diretamente relacionada aos aspectos da vulnerabilidade, pois 

modificar as políticas energéticas comuns do bloco abre ou encurta as opções a longo 

prazo para se lidar com o problema de maneira estrutural.  

 Os relatórios delimitados para pertencer ao C3-1, tem duas características em 

comum: seu objetivo é ou mostrar as diretrizes para como deve funcionar a União 

Energética na Europa e/ou mostrar dados de como está sendo a implementação dessas 

diretrizes. Uma análise de conteúdo baseada nas configurações explicitadas anteriormente 

nos mostra, conforme a tabela 15 abaixo, que, a categoria de União Energética aparece 

em número elevado devido a própria natureza dos elementos revisados. Ao 

desconsiderarmos esse fator, notamos que, na construção desses documentos a dimensão 

A (ameaças ou constrições à Rússia no que se refere à energia) se sobressai sobre a 

                                                           
92 O software ATLAS.ti versão trial possui algumas limitações em relação a versão paga, porém 

não há impedimentos reais que tragam prejuízo a pesquisa, nesse sentido, esclareço aqui quais as balizas 
de tal versão do software. Não é possível salvar projetos que excedam um determinado tamanho, embora 
você possa abrir e usar projetos de qualquer tamanho. Os tamanhos máximos permitidos são: 10 
documentos principais (de tamanho ilimitado); 100 citações (= segmentos de dados); 50 códigos; 30 
memorandos; 10 visualizações de rede e o backup automático está desabilitado. Retirado de: 
<http://atlasti.com/free-trial-version/> 
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dimensão B (medidas de proteção ou de acirramento à uma política energética comum), 

nesse sentido nota-se que a Rússia é identificada publicamente como uma ameaça, devido 

principalmente, às consequências políticas provenientes de seus atos recentes 

(interrompimentos na Ucrânia), tanto que a categoria que se refere a proteção é 

mencionada mais vezes que a de dependência. No entanto, o fato específico das 

interrupções de fornecimento pela Rússia foi marginalmente excluso do conteúdo dos 

documentos. 

 

Tabela 15 – Quantidade de categorias encontradas no corpus C3-1 

Dimensão Categoria Encontros  

 Dependence 16 

A Russia 54 

 Shortage 1 

 Energy Security 34 

 Energy Union 349 

B Protection 19  

 Towards 5 

Fonte:  o autor. 

 

 Os documentos pertencentes ao grupo C3-2 procuravam atender a demanda de 

entender profundamente como a Europa entende sua segurança energética. Para tanto, o 

documento oficial que delimita esse aspecto se torna uma boa escolha para a análise. 

Dessa maneira, ao rodar o arquivo no software específico para análise de conteúdo 

(ATLAS.ti) encontramos, conforme a tabela 16 abaixo, que na elaboração da Estratégia 

de Segurança Energética da Europa algumas ideias foram priorizadas em detrimento a 

outras. Nesse sentido, as dimensões se equilibram no documento, porém a categoria 
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Rússia e Proteção se ressalvam perante, por exemplo, as categorias de dependência e 

construção de uma União Energética, termo esse mencionado apenas como uma ideia 

futura. A nuvem de palavras visualizada na figura 8 abaixo, nos remete a uma construção 

de segurança energética da categoria que enxerga essa questão como uma questão não 

somente militar, mas envolvendo os campos econômicos e ambiental do conceito de 

segurança energética, destacando-se palavras como energias renováveis e cooperação.  

 

Tabela 16 – Quantidade de categorias encontradas no corpus C3-2 

Dimensão Categoria Encontros  

 Dependence 5 

A Russia 12 

 Shortage 1 

 Energy Security 5 

 Energy Union 1 

B Protection 6 

 Towards 5 

Fonte:  o autor. 

 

Figura 8 – Nuvem de figura corpus C3-2 
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Fonte:  o autor. 

 

Por fim, a documentação pertencente ao grupo C3-3 do corpus 3 (C3) foi extraída 

do website da Comissão Europeia, onde a mesma organiza esse conjunto de decisões 

(aprovadas por co-decisão em anos anteriores) como as principais para a realização do 

projeto da União Enérgica na Europa. A aplicação do método de análise de conteúdo nos 

mostra, conforme a tabela 17 abaixo, que a categoria da dependência encontra nessa 

documentação uma importância maior, principalmente devido a questão que a categoria 

Rússia não aparece de maneira relevante. A dimensão de medidas de proteção ou de 

acirramento à uma política energética comum (B), se destaca pela natureza dos elementos. 

 

Tabela 17 – Quantidade de categorias encontradas no corpus C3-3 

Dimensão Categoria Encontros  

 Dependence 18 

A Russia 8 

 Shortage 2 
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 Energy Security 3 

 Energy Union 0 

B Protection 27 

 Towards 33 

Fonte:  o autor. 

 

Realizada a análise de conteúdo do corpus 3 (C3) da pesquisa, passamos a discutir 

os resultados não somente dessa seção do capítulo, como a de todas as análises realizadas 

até então na presente pesquisa. 

 

5.4 O QUE AS ANÁLISES DIZEM? DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

A análise dos resultados, demonstra claramente uma preocupação da Europa com 

a temática de gás natural, em períodos que paralelamente uma crise econômica (2008) ou 

política (2013) envolvia a mesma. Isso se deve em particular pela natureza estrutural da 

dependência de recursos energéticos que a Europa possui, devido as questões de 

disponibilidade desses recursos em seus territórios nacionais. Dentre do recorte 

estabelecido pela pesquisa o ano seguinte após a utilização do fornecimento de gás natural 

à Europa, através da Ucrânia, como coerção política pela Rússia (2014), teve o maior 

índice de produção de documentação relacionada aos temas de gás natural e o do projeto 

de uma União Energética para a Europa. 

 Os dados coletados e analisados da pesquisa, em termos gerais, nos levam a três 

apontamentos: 1) A Europa parece reconhecer em todos seus documentos a necessidade 

de se proteger perante a Rússia, no que se refere ao poder político da mesma devido a 

dependência de muitos países no quesito energético; 2) A principal mudança ao longo 

dos anos diz questão à percepção que o mecanismo de solidariedade da Europa deve ser 

reforçado para que se evitem problemas futuros em relação a escassez de recursos 

energéticos; 3)  A Crise Ucraniana de 2013 claramente demonstra influenciar o processo 
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de construção de uma política energética mais unificada, se mostrando como um 

momento de “despertar” para as instituições europeias agirem, pois mesmo em crises 

anteriores a percepção de ameaça diante de um agente externo parece reforçar muito mais 

essa questão do que apenas a crise econômica em si. 

Tendo em vista as análises realizadas, três conclusões diretas podem ser 

aproveitadas referentes a cada uma das divisões dos corpus da pesquisa. Existe uma 

preocupação clara demonstrada pela linguagem e número de palavras utilizadas nos 

documentos do terceiro corpus (onde buscou-se abranger documentos essenciais para a 

formulação do entendimento de segurança energética que o bloco expressa) em se 

proteger da dependência russa, e construir uma política energética mais capaz de 

contornar e não sofrer os impactos de uma eventual parada de abastecimento de gás 

natural. O conceito de segurança energética esboçado por esses documentos demonstra 

uma heterogeneidade que abarca não somente uma visão militar do termo, mas também 

ambiental e principalmente social, focada na distribuição equitativa de energia para seus 

cidadãos, o que de acordo com Ciută (2010), pode ser considerada uma visão baseada na 

lógica da sustentação. Dentro dessa visão securitária, a ameaça identificada é a possível 

utilização do fornecimento como uma fonte de poder por parte da Rússia, portanto a 

Rússia é identificada como uma fonte de ameaça energética, isso se comprova, por 

exemplo, pelo fato de que nos documentos que remetem as diretrizes da proposta de 

União energética, a categoria que localiza menções a dependência russa está muito mais 

presente que qualquer outra categoria. 

Uma segunda conclusão, é de que durante a análise feita sobre a trajetória das 

principais políticas energéticas europeias ao longo do recorte temporal da pesquisa (2005-

2016) existe um foco voltado para a proteção econômica, não somente de, mas 

principalmente, membros da União Europeia que dependem exclusivamente de um único 

fornecedor, sendo que, direta ou indiretamente estão se referindo a Rússia nesses casos. 

Eventos na Ucrânia em 2013/2014 estão sempre sendo ressaltados como fonte de “lessons 

learned” para o futuro das políticas energéticas. Ainda, é possível localizar nos 

documentos passagens onde a interdependência é sempre utilizada para ressaltar o 

questionamento quanto a dualidade de como ela se comporta no modelo político atual: de 

um lado os efeitos práticos sobre as economias dos Estados-membros em conjunto, 

enquanto por outro lado as decisões sobre energia acabam sendo tomadas através do nível 

nacional l (separado) de cada um. Roler (2008) coloca que:  
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Ambas as dimensões podem ser identificadas na União Europeia, 
porém distribuídas de maneira desigual. A sensibilidade é presente em 
todo o bloco quando ocorrem interrupções na distribuição de gás, por 
exemplo. Entretanto, os Estados‐Membros do Leste apresentam 
vulnerabilidade a essas ações, pois possuem alternativas limitadas. 
Enquanto as redes de distribuição de gás da Noruega e da Argélia 
alcançam a Europa Ocidental, elas não atingem os países da parte 
oriental. Isso gera uma interdependência assimétrica que constitui fonte 
de poder para a Rússia, além de fomentar problemas internos na União 
Europeia. (ROLER, 2008, p. 15) 

 

Por fim, o comitê ITRE tem um aumento de suas reuniões e de sua produção 

documental em momentos como a Crise Ucraniana de 2013 e a Crise Financeira de 2008, 

e demonstra interesse em regular esses mercados para "aprender com os erros", 

comportamento identificado em todas as instituições europeias (Parlamento, Conselho e 

Comissão), comprovando de fato um impacto direto do poder russo, adquirido da 

arquitetura relacional de interdependência entre os países. O poder a que se é referido 

aqui é derivado da equação que a teoria da interdependência nos traz para resolvermos 

problema relacionados a essa condição entre Estados. Keohane e Nye (2003) falam que 

existe um poder aplicado em tais relação e por isso devemos ter cuidado para não definir 

inteiramente a interdependência em termos de situações de dependência mútua 

uniformemente equilibrada, porque nesse sentido um ator sempre exerce poder advindo 

dessas assimetrias, e no caso específico trabalhado nessa pesquisa, todas as conclusões 

aqui exauridas das análises realizadas podem nos mostrar as consequências da ação de tal 

poder. Ainda, o entendimento que as instituições europeias sugerem de segurança 

energética é resultado direto dessa relação de interdependência, porém interna da Europa, 

ao se observar a ênfase dada ao quesito ambiental sem descuidar do militar e econômico. 

Segundo Hanna Samir Kassab (2017, p. 37), existe uma distribuição de 

vulnerabilidades através dos Estados forçando certos comportamentos de Estados que se 

preparam para resistir a determinados choques externos. Essa própria distribuição faz com 

que o sistema internacional seja utilizado como meio de sobrevivência, ao invés do poder 

militar tradicional. Essa característica em essência faz com que Estados com 

vulnerabilidades semelhantes tenham muito mais a ganhar cooperando entre si do que o 

contrário. Nesse sentido, a Russia apresenta um contraponto em relação ao 

desenvolvimento das políticas energéticas europeias, porém, ela pode ser considerada 

como uma potência revisionista (KASSAB, 2017, p. 46), pois procura uma mudança das 
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regras do sistema internacional mais do que a “aquisição” de poder, e nesse contexto, 

depende da Europa, à quem vende gás natural, sendo que essa vulnerabilidade mostra a 

importância do seu reconhecimento como grande potência. Ao retomar o capítulo 3, no 

qual buscamos trazer à pesquisa as acepções teóricas que fundamentam o viés trabalhado 

aqui, podemos perceber como funciona a conexão entre a teoria da interdependência 

complexa de Keohane e Nye e os conceitos de segurança energética. Ao entender que 

devido a dependência energética temos uma relação assimétrica entre dois atores, e que 

essa relação produz uma influência de poder de um a outro, e que essa influência introduz 

consequências políticas, podemos ter um panorama de que respostas buscamos ao 

pesquisar dentro da área de segurança energética.  

O entendimento de Gantzke de que a interdependência pode limitar a intensidade 

dos concursos criando um local alternativo onde os estados podem competir que não 

requer violência militar pode ser aplicado até certo ponto no caso do relacionamento 

diplomático entre a Rússia e a União Europeia. Os atores em questão dificilmente 

entrariam em um confronto armado direto, pois as potenciais perdas comerciais são 

substanciais em relação às estimações (subjetivas) das nações sobre questões ou recursos 

em disputa. Para Rússia, a União Europeia representa o maior mercado para seus 

principais produtos de exportação e para a Europa o fornecimento de um recurso básico 

para o funcionamento de seus países. Essa é por definição a relação de interdependência 

em que os dois se encontram. Porém, os conflitos têm interesses estratégicos, e quando a 

balança dessa relação “força” para um dos lados, o conflito “transborda” para as esferas 

econômicas e políticas, como observado nas reações dos países ocidentais aos resultados 

da Crise Ucraniana de 2013. A interdependência ainda realça um mecanismo essencial 

para se evitar um conflito direto, o de revelação ou sinalização, no qual o fato de os atores 

terem economias e “espaços” em comum, aumenta a possibilidade de o conflito ser 

resolvido de maneira diplomática. A energia cria esse espaço no qual as economias se 

entrelaçam.  

Hendler (2015, p. 14) coloca que “conforme dois países estreitam laços 

econômicos dos mais variados, há uma tendência de que seus agentes empresariais 

desenvolvam uma relação de mútua dependência, também chamada de 

interdependência”, em seguida completa “suas assimetrias são verdadeiras fontes de 

poder, que podem ser mensuradas por meio da sensibilidade e vulnerabilidade de cada 

agente.” 
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O estudo da segurança energética em si traz outras acepções a presente pesquisa, 

em primeiro lugar entendemos que devemos pensar como a totalidade do conceito de 

energia afeta a segurança na prática, e por isso é preciso estabelecer limites. No caso os 

limites estabelecidos circundam dentro das percepções oficiais tanto da Rússia, quanto da 

União Europeia, e assim utilizados nessa pesquisa. A Europa em questão (a qual se 

concentrou na tentativa de dissecar seu entendimento desse conceito), demonstra 

características de segurança energética que estão de acordo com o entendimento de Ciută, 

como as mais abundantes na literatura sobre o assunto, tratando de assegurar suprimentos 

de energia adequados com preços estáveis e razoáveis em razão de uma performance 

economia e crescimento sustentável. De tal acordo que, demonstra um entendimento 

atualizado e completo do conceito com objetivos que vão além dos militares, mas sociais 

e ambientais. Os princípios defendidos por Brown e Sovacool também estão presentes no 

europeu (acessibilidade, affordability, eficiência e cunho ambientalista). Dentro das 

análises documentais notamos a dimensão de evitar o isolamento com a Rússia, o que 

para Ciută tem o mesmo significado de caracterizar uma ameaça. 

A discussão sobre o tema trouxe ainda o entendimento de Cherp e Jewell de que 

o desafio moderno da segurança energética é pensar não em questões específicas, mas 

abordar o problema de maneira integrada, pensando por exemplo, em como tornar os 

sistemas energéticos mais seguros sem trocar uma vulnerabilidade por outra. Nesse 

sentido, trago que o maior desafio da União Europeia é exatamente esse. O projeto da 

União Energética tem como sua função amenizar essa dificuldade. Nesse sentido, ressalto 

as palavras da Comissária de Comércio Catherine Ashton, em um discurso em 13 de 

novembro de 2008: “penso que teremos virado a esquina nas relações entre a UE e a 

Rússia, quando ambos vejamos nossa crescente interdependência como algo que torna o 

nosso relacionamento mais forte e duradouro, em vez de aumentar a nossa 

vulnerabilidade.” Nesse sentido, Colomer (2017) coloca que: 

 

A conclusão que se chega é que com o aumento da participação do gás 
natural na matriz energética mundial, em função dos avanços 
tecnológicos tanto na etapa de produção quanto no uso do gás natural, 
as questões geopolíticas envolvendo o energético irão assumir um papel 
cada vez mais significativo nas relações externas entre os países. Sendo 
assim, tanto a definição de novos arranjos contratuais quanto o 
desenvolvimento de novos instrumentos de política externa serão 
indispensáveis para a expansão do comércio internacional de gás 
natural. (COLOMER, 2017, p. 3) 
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A partir destas reflexões, entendemos a dinâmica que ocorre entre a teoria da 

interdependência de Keohane e Nye (2001) e a segurança energética, em especial a 

questão do gás natural. Hendler (2015, p. 29) coloca que houve uma fusão da questão 

energética (por meio de um processo de securitização) com a política do poder, sendo 

assim, o estreitamento de laços entre Rússia e UE por meio da interdependência segue 

um tom realista, que envolve novos elementos como a “questão da Ucrânia, a anexação 

da Crimeia, a expansão da OTAN e a proposta de seu escudo antimísseis no leste 

europeu”. 

O terceiro capítulo, retomou os alicerces que nortearam o relacionamento 

diplomático entre Rússia e União Europeia. A história mostra que os dois sempre tiveram 

um relacionamento muito próximo, no sentido de inevitável, porém uma desconfiança 

histórica alterna os momentos entre uma relação mais próxima de uma relação mais 

afastada dependendo do período.  Além disso, foi trazido à esta pesquisa uma percepção 

econômica do que se trata em números a dependência da EU de recursos naturais. Dessa 

maneira, foi levantado igualmente um histórico da utilização dos recursos energéticos 

pela Rússia e de que forma isso impactou na sua política externa durante os anos 

estudados. A aproximação da exploração dos vastos recursos encontrados na Rússia com 

o governo (russo) demonstra de maneira clara a intenção exposta em seu conceito de 

segurança energética, de que a Rússia utiliza os recursos para atingir seus objetivos de 

política externa. Porém, recessões econômicas como a de 2008 acabam por evidenciar a 

extensão da vulnerabilidade externa russa em termos de dependência em relação aos 

preços internacionais e flutuações dos mercados internacionais. 

Ao analisar os impactos reais da interdependência entres os dois atores, os autores 

Valeska Monteiro, Rafaela Serpa e Joana Vaccarezza (2014, p. 5) entendem que ambos 

dependem um do outro, “ os europeus dependem do fornecimento energético da Rússia e 

está depende tanto das vendas de hidrocarbonetos, quanto das importações de tecnologia, 

capital financeiro e bens de capital provenientes da Europa.”. Nesse sentido, sanções 

internacionais como as aplicadas sobre a Russia, após a anexação da Crimeia, sofrem um 

efeito particular, pois trouxeram consequências não somente para a Russia mas para a 

Europa também. Os autores colocam (2014, p. 15) que as sanções impostas pela Russia a 

produtos agropecuários europeus (devido as sanções previas impostas pelos EUA e UE) 

podem ter um impacto significativo sobre as relações comerciais entre Rússia e UE, 
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mesmo os produtos visados não terem o mesmo destaque na relação entre os dois que 

outros itens mencionados acima. Para tanto, os autores (2014) acreditam que: 

 

(...), a avaliação final a que se chega é que, no curto prazo, a 
interdependência permanecerá, impedindo uma resolução da crise via 
sanções econômicas. Já a médio e longo prazo, as sanções podem forçar 
a atenuação dessa interdependência através da diversificação de 
parcerias econômicas, especialmente se, como a Comissão Europeia 
planeja, mais restrições forem aplicadas. As restrições ao comércio 
Rússia-UE também abrem oportunidades para o aprofundamento das 
relações entre os emergentes, através de parcerias comerciais, 
especialmente entre os BRICS. Nesse caso, as sanções tampouco 
resolveriam a crise na Ucrânia, uma vez que o distanciamento dos 
países envolvidos no conflito diminuiria ainda mais as chances de 
diálogo. (MONTEIRO; VACARREZZA; SERPA, 2014, p. 16) 

 

Por fim, a Crise Ucraniana de 2013 mostrou-se como um ponto de inflexão no 

histórico da relação de interdependência entre a Rússia e a União Energética. O impacto 

que o conflito teve esteve diretamente relacionado com o projeto de criar uma União 

Energética pela Europa. Ficando evidenciado nas análises documentais que o mesmo fez 

com que as instituições europeias necessitassem articular suas burocracias em direção a 

criação de um projeto mais robusto para enfrentar possíveis paralisações de fornecimento 

de gás natural.  

Por sua vez, o trabalho com a análise de conteúdo teve como objetivo produzir 

inferências sobre os textos de forma a implicar comparações do conteúdo com o contexto 

político e econômico vivenciado pelos atores, vinculando com a teoria da 

interdependência complexa de Keohane e Nye. Após as referidas análises, os resultados 

sugerem que o conceito de sensibilidade é compreendido como, pressões sofridas por 

países devido a resultados de ações externas, e vulnerabilidade é compreendido como o 

quão aberto um país está a opções que lhe permitem mudar as estruturas e processos aos 

quais está inserido, para adaptar os seus próprios interesses. Devemos entender que esses 

entendimentos estão sujeitos a comparações como, por exemplo, em relação a quem ou a 

qual Estado possui mais ou menos vulnerabilidade/sensibilidade. Dito isso, e tendo em 

vista as conclusões mencionadas acima, podemos afirmar que a Rússia exerce um poder 

político advindo das relações desequilibradas de interdependência e que as consequências 

desse poder são uma movimentação das instituições europeias em razão da proteção de 

suas arquiteturas jurídicas/políticas contrarrupturas no fornecimento de gás natural, em 
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razão da Rússia. O rápido crescimento da documentação necessária para a efetivação do 

projeto na Comissão Europeia e o acompanhamento regular desde então, dão indícios do 

interesse da Europa nesse quesito. 

Um mercado único energético para a Europa favoreceria a defesa dos seus 

interesses no que tange a dependência de gás natural, do mesmo modo que a integração 

econômico auxiliou o crescimento da Europa desde a formação da União Europeia a 

União energética tem as qualidades de fortalecer o mercado pois trataria as políticas 

energéticas do bloco com unicidade, além de sempre propiciar a defesa dos interesses 

comuns da União. Um estudo de Eichengreen and Boltho (2008), defende que após a 

integração econômica o PIB da Europa cresceu cerca de 5%, em comparação com a 

análise anterior a integração. Nesse mesmo sentido, outro estudo do Conselho Nacional 

de Troca (Governo da Suécia), aponta um crescimento, porém menor, de 2 a 4% do PIB 

Europeu. Portanto, as estimativas favoráveis do Mercado Único Europeu e a assertividade 

na união de políticas nacionais trazidas por outros experimentos de sucesso como a 

Política de Defesa e Segurança Comum (PDSC), são sinais positivos a União Energética 

Europeia. 

Em seguida, segue o fechamento da pesquisa com as devidas conclusões e 

sugestões para futuras explorações. 
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CAPÍTULO  6 - CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

O projeto de criação de um novo mecanismo europeu, a União Energética Europeia 

traz à frente dos países do bloco uma tentativa de se resguardar de futuras implicações 

econômicas e sociais da falta de abastecimento energético, além de diminuir os impactos 

de uma mesma. O presente trabalho teve como objetivo identificar de que maneira a 

dependência de gás natural em relação a Rússia é apresentada nos projetos de construção 

de uma política energética comum para a União Europeia no sentido de reduzir as suas 

vulnerabilidades, analisando a documentação que envolve as principais iniciativas para a 

construção de tal objetivo em comum, entre os anos de 2005 a 2016. Sempre tendo como 

norte o seguinte questionamento: em que medida a dependência energética de gás natural, 

da UE em relação a Rússia, afeta o processo de construção de uma política energética 

comum para o bloco?   

Para alcançar esse objetivo, foram aplicados os métodos de coleta de dados 

documental e para a análise dos dados o método de análise de conteúdo (software 

Atlas.ti). Trabalhou-se com a hipótese de que a construção de uma política energética 

comum para o bloco europeu é justificada pelos aspectos da vulnerabilidade e 

sensibilidade em relação à dependência energética com a Rússia, aspectos (ressaltados 

pela teoria de relações internacionais da interdependência de Keohane e Nye) 

evidenciados nos documentos que ressaltam a construção dessa política. 

Em um primeiro momento da pesquisa foi necessário a explicação da metodologia 

utilizada nessa pesquisa para obtenção dos dados, optou-se por apresentar nessa altura do 

texto para aproximar o leitor desde o início da leitura das técnicas utilizadas e 

familiarização com os dados. Nesse sentido, a teoria da interdependência complexa de 

Keohane e Nye tem um viés pluralista e entra para contrapor os realistas clássicos, em 

especial a hierarquia das necessidades, que dividia questões de segurança militar como 

“high politics” e econômicas, entre outras, como “low politics”. A teoria dos autores se 

adapta a realidade atual da política internacional que traz como necessidade dos Estados 

as questões econômicas no mesmo patamar que as militares, além da mudança de 

perspectiva em relação aos novos atores, considerados importantes para as relações de 

poder nas relações internacionais, como as empresas transnacionais, as organizações 

internacionais e instituições supranacionais. Por fim, entendemos que a força militar 
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perde sua relevância como poder político eficaz em relação à outras esferas, como a 

econômica. Keohane e Nye procuraram enfatizar o aspecto revisionista de sua teoria, e 

nesse sentido abrange os espectros realista e liberal, no sentido de revisá-los. Prontamente 

foram apresentados os conceitos básicos utilizados neste tipo de pesquisa, assim como a 

apresentação da teoria da interdependência que molda a lente explicativa pela qual está 

pesquisa se baseia. Desse modo, integra-se com os estudos de segurança energética 

empregados nessa investigação. 

Em seguida, o capítulo histórico se destinou a introduzir o contexto em qual o 

relacionamento desses dois atores se formou, além de trazer os dados econômicos de 

como se dá a dependência de gás natural da União Europeia em relação à Rússia e o 

histórico da utilização de recursos energéticos de ambos os atores analisados. 

Por fim, foram apresentados e analisados os dados da pesquisa de forma organizada, 

diga-se, do desenvolvimento dos projetos de construção de uma política energética 

comum e das decisões referentes as questões energéticas no âmbito das instituições 

europeias (Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu). 

A dependência energética afeta as instituições de modo que as crises enunciadas por 

esse aspecto reforçam a necessidade de revisão do componente de solidariedade do bloco 

Europeu, uma ameaça que afeta todos (ou grande parte) dos membros traz à tona uma 

necessidade de urgência em direção a euro centralização da pauta energética em 

detrimento das políticas nacionais, porém, após as análises, três questionamentos podem 

ainda ser levantados: Houve de fato alguma alteração nos mecanismos europeus? Houve 

de fato mudanças nas instituições? Qual era o comportamento normal e anormal 

observado? A resposta para as duas primeiras perguntas e que não houveram alterações 

significativas, porém o projeto ainda se encontra em fase de estudos e implementação, no 

entanto, visa sim, criar um mecanismo europeu que de fato aumentará as 

responsabilidades das instituições pois criaria uma obrigação supranacional para as 

mesmas, a coordenação de uma política energética comum aos países Europeus. Para a 

segunda pergunta, se torna necessário aumentar o escopo da pesquisa para defender a 

hipótese de que há uma normalidade a ser encontrada e, portanto, uma anormalidade 

quando a pauta das instituições recebe um maior foco em determinado assunto. Em 

seguida, deixo minhas acepções de como a pesquisa pode ser aproveitada para futuras 

observações. 
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A pesquisa trouxe um banco de dados sobre os documentos que envolvem a questão 

da criação e do avanço da política energética europeia que tem o intuito de criar uma 

União Energética Europeia. Dessa maneira, sugere-se a futuras pesquisas e contribuições 

a aplicação de modelos matemáticos de estatística de forma a viabilizar um melhor 

entendimento das variáveis assim como a ampliação do estudo com novas variáveis 

comparativas como outras pastas das instituições e a aplicação dos métodos de forma 

individual nos países da União Europeia. Também fica como sugestão para futuras 

investigações, uma aplicação linguística da análise dos discursos, de forma a realizar um 

mapeamento de cores desses materiais, abordagem que beneficiaria a questão e traria luz 

para explicações devidas. Além disso, seria interessante a realização de estudos similares 

trocando o foco estatal para olhar como outros atores das relações internacionais inferem 

nas questões energéticas dessa relação, como ONGs, OIGs (EIA, por exemplo) 

e empresas (Gazprom, por exemplo). Por fim, sugere-se para futuras explorações, a 

análise dos dados de viabilidade e análise crítica das negociações e opções as quais o 

projeto de União Energética Europeia busca atender. 

Durante as duas crises mais substanciais que ocorreram no período analisado, a 

crise financeira de 2008 e a Crise Ucraniana de 2013, a Europa mostrou que sem um 

projeto de política energética centralizado, não pode melhorar sua condição de 

sensibilidade, mas que demonstra possuir um relativo grau de vulnerabilidade pois 

depende de dois fatores para mudar a estrutura da situação em que se encontra: 1)  

desenvolver o projeto de União Energética de modo efetivo e gradual, visando uma maior 

coordenação das políticas nacionais ao mesmo tempo que possibilite a União Europeia 

tratar as questões de política energética com uma voz, dando robustez aos interesses da 

mesma, em contrapartida da empreitada russa de negociar acordos bilaterais de longo 

prazo com cada país em separado; 2) a falta da capacidade para contornar a condição 

histórica de dependência faz com que se dificulte a eliminação de um item essencial (a 

dependência em si) na agenda para se “mudar as regras do jogo”, no contexto europeu, 

deve-se estreitar as relações com novos fornecedores ao mesmo tempo em que deve-se 

ocorrer uma mudança interna na composição dos portfólios de energia de cada país 

europeu. Desses dois itens, a pesquisa mostrou que a Europa dá passos em direção ao 

projeto de União Energética, e que tem a intenção de reduzir sua dependência (energética) 

da Rússia através de diversos meios, e nesse sentido, a uma redução das suas 

vulnerabilidades, porém a dificuldade de se encontrar um meio termo para a euro 
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centralização da agenda energética em detrimento da soberania nacional e individual de 

cada um de seus membros ainda se mostra reticente, portanto apenas o tempo mostrará 

os resultados desse projeto ambicioso porém necessário para o futuro da segurança 

energética europeia. 

Nesse sentido, interdependência, sensibilidade e vulnerabilidade se mostram como 

conceitos fundamentais nas análises conjecturais de política externa. A importância que 

o projeto de União Energética tem está relacionada diretamente com suas 

vulnerabilidades, o que dentro da perspectiva de Keohane e Nye, ameaçam diretamente a 

segurança nacional dos Estados, portanto, a sobrevivência. A falta da concretização de 

uma União Energética é um risco à segurança energética da União Europeia, pois deixa 

de lado a força que um mercado único oferece a defesa de seus interesses energéticos.
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