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Diretor do ícone, André Nassar defende a lógica de que não é possível 
atingir 100% dos objetivos ambientais e que também não se pode frear 

o crescimento da expansão agrícola 
Texto Luciana Franco * Foto Tatiana Mello 

ndré Nassar é 
um engenheiro agrô
nomo que não trabalha 
no campo, mas pelo 

campo. Com doutorado na área de 
negócios e comércio internacional, 
ele é diretor-geral do Instituto de 
Estudos do Comércio e Negocia
ções Internacionais (ícone) desde 
julho de 2003. Ao longo dos últimos 
sete anos, ele ergueu a bandeira 
da agricultura brasileira em diver
sas negociações internacionais e 
realizou estudos sobre cenários 
quantitativos e de projeções de 
longo prazo de comércio agrícola, 
contribuindo de maneira crucial 
para o avanço na política comercial 
do Brasil para a agricultura. 

Globo Rural '* Recentemente, a 
Agência de Proteção Ambiental 
(EPA) avaliou o etanol brasileiro 
como um biocombustivel avan
çado. O ícone tem um trabalho de 
pesquisa na área de emissões de 
gases de efeito estufa. Qual é a 
importância desse estudo na de
cisão da EPA? 
André Nassar > B e m , os cá lcu
los de emissão de gases de efei
to estufa para o etanol brasi le i 
ro eram realizados de m a n e i r a 
incorreta nos primeiros estudos 
da EPA, que superestimavam es
se efeito, pois calculavam para a 
expansão da cana u m a emissão 
muito maior do que a realidade. 
Isso acontecia porque a EPA as
sumia que, quando a cana cres
c ia sobre área de pastagem, o 
pasto crescia sobre a floresta, o 
que n e m sempre é verdade, Nós 
desenvolvemos u m a ferramen

ta quantitativa que mensura isso 
levando em conta os dados pas
sados do Brasil e os efeitos de um 
aumento de demanda no etanol 
sobre a demanda por cana - já 
que é preciso esmagar mais c a 
na com o aumento da procura -, 
além da quantidade de área que 
aquela cana vai precisar, Reca l 
culamos os valores de emissão 
de gases decorrentes desse efei
to, que é indireto e que empurra 
o pasto e o grão para outros l u 
gares. Calculamos isso com base 
numa realidade muito mais c o n 
dizente com o Brasil, Com isso, a 
emissão f icou pequena. E n v i a 
mos esse cálculo para a EPA, que 
aceitou usar nossa ferramenta 
por acreditar que ela é c ient i f i 
camente defensável. 

GR • Apesar de o reconhecimen
to da EPA significar um aspecto 



positivo para o etanol brasileiro, 
os europeus ainda questionam o 
uso de biocombustíveis por as
sociarem o etanol à destruição 
da Amazônia, Um exemplo re
cente foi a queda das vendas pa
ra a Suécia, que recuaram 55% no 
ano passado. Como o ícone vê es
se tipo de posicionamento? 
Nassar* Na Europa, a discussão é 
bem mais complicada do que nos 
Estados Unidos, porque no merca
do americano é a EPA que resolve o 
negócio, e lá eles têm u m a postu
ra mais científica e técnica. No ca 
so da Europa, há gente que ainda 
acredita que a expansão da cana 
gera efeito indireto na Amazônia. 
Então, esse consumidor não aceita 
em hipótese alguma comprar um 
produto que pode estar, mesmo 
que indiretamente, desmaiando 
a floresta tropical. Está escrito na 
diretiva europeia de biocombus
tíveis que é preciso medir o efeito 
indireto da cana, Isso, na prática, é 
a mesma coisa que fizeram os Es
tados Unidos, mas o debate públi
co na Europa é muito mais amplo, 
muito mais rico, porque a comis
são europeia, o parlamento local, 
as organizações não governamen
tais e as associações do bloco eco
nômico fazem parte da discussão, 
Na Suécia, o consumidor parou de 
comprar gasolina misturada com 
álcool pela suspeita de que tem 
mão de obra escrava e de que a ca
na, de maneira indireta, provoca o 
desmatamento, Estamos falando 
de fenômenos conjunturais, e nós 
temos de derrubar os argumentos 
errados que vão surgindo e assu
mir os que estão certos. 

GR • Em sua avaliação, quais são 
os principais desafios para a pro
dução brasileira de energia limpa 
aliada à preservação ambiental? 
Nassar > Há perdas e danos para 
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todos, mas creio que é possível se 
dizer que na Amazônia não se des-
mata mais, Por quê? Porque emite 
muito C O 2 e provoca muitas m u 
danças climáticas, É preciso t a m 
bém pensar em u m a expansão 
mais racional da agricultura no 
Cerrado. Essa expansão deve es
tar baseada em um zoneamento 
agroecológico, não só em um zone
amento agrícola, A discussão toda 
até então leva em conta o zonea
mento agrícola. O Cerrado é u m a 
área boa para se plantar, e o clima 
é bom, mas ao acrescentar o ter
mo ecológico você começa a me
dir áreas que são frágeis ambien
talmente e que, se receberem l a 
vouras, poderão gerar impacto no 
balanço de água ou de erosão. Eu 
acho que dá para aumentar a pro
dução de fontes de energia l impa 

já estão abertas. Também é pre
ciso acabar de vez com o desma-
tamento, que não serve para n a 
da. Acho que temos de achar esse 
meio termo, 

GR • Qual é a posição do ícone so
bre as recentes retaliações do Bra
s i l a alguns produtos americanos, 
em resposta à decisão da OMC, que 
autorizou um embargo comercial 
por conta dos subsídios america
nos ao algodão? 
Nassar - Ocaso começou em 2002. 
Em 2005, saiu o resultado do p a i 
nel, Os americanos apelaram, e 
em 2007 saiu o resultado do ór
gão de apelação. Nesse momento 
ficou claro que os americanos t i 
nham sido considerados culpados. 
Eles fizeram uma pequena refor
ma no programa de crédito à ex-

André Nassar 

sem desmaiar a Amazônia e r a 
cionalizar a expansão no Cerrado, 
Dessa maneira, acho possível se 
chegar a algo equilibrado em ter
mos de expansão da produção com 
conservação, Dá para conciliar na 
lógica de que não é possível at in
gir 100% dos objetivos ambientais 
e que também não se pode f rear a 
expansão agrícola. 0 Brasil não po
de parar. Agora ele tem de priorizar 
muito mais a produtividade, mas só 
isso não resolve, É preciso traba
lhar muito mais em cima de con
versão de pastagens, de áreas que 

portação, mas não mexeram nos 
subsídios, então, chegou um m o 
mento em que o Brasil não tinha 
mais escolha. Ele chegou à c o n 
clusão de que todas as possibil i
dades t inha m sido esgotadas, e 
não há nenhum instrumento na 
OMC que possa forçar a reforma 
da política de subsídios. Ao mes
mo tempo, foram morrendo os ou
tros fóruns em que o Brasil acre
ditava poder usar o resultado do 
painel a seu favor. 0 Brasil deci 
diu então abrir um painel de ar
bi tragem na OMC e ganhou. A 

melhor coisa que podemos fazer 
neste momento é mostrar para o 
americano que estamos dispostos 
a ir até o fim,' torcendo para eles 
recuarem. Eu, se fosse o gover
no, negociaria com todas as e m 
presas. Chamaria as farmacêu
ticas, a Monsanto e as empresas 
de semente e explicava a lógica da 
coisa, O Brasil sempre defendeu o 
multilateralismo, então, na hora 
em que ganha a possibilidade de 
retaliar, tem de executar. 

GR r É possível notar no Brasil um 
movimento de concentração que 
tomou conta de diversas cadeias -
carnes, leite, suco de laranja, cana 
e até cooperativas. Em sua ava 
liação, trata-se de u m a tendên
cia para o agronegócio? 
Nassar • A c h o que é n e c e s s á 
rio separar cada coisa. No boi i s 
so aconteceu, em parte, porque 
várias empresas es tavam m a l 
f inanceiramente . Na indústria 
bovina, foi u m a cirurgia radical, 
e as poucas empresas capital i
zadas saíram comprando as que 
estavam em dificuldades, No caso 
do leite é diferente, pois já existe 
concentração das indústrias, Na 
cana, acontece algo parecido com 
o boi, em que as empresas mais 
endividadas se apresentaram pa
ra venda. Já as cooperativas estão 
vendo que as empresas estão se 
capitalizando e elas não conse
guem o mesmo, porque não têm 
governança transparente e não 
conseguem captar recurso ex
terno, As cooperativas têm v a n 
tagem fiscal, mas não conseguem 
crescer. 0 desafio delas é saber 
como crescer, Do ponto de vista 
da eficiência da indústria, o m o 
vimento é positivo, mas, para o 
produtor, é preciso ver se a con
centração não está gerando i m 
pacto no preço pago. 

Text Box
Fonte: Globo Rural, São Paulo, ano 25, n. 294, p.60-62, abr. 2010.  




