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Por Equipe editorial E2S 

Aprovado pela Câmara dos Deputados, na noite de 25 de abril de 2012, o texto-base do 

novo Projeto de Lei (PL 1876/1999), que modifica o Código Florestal, ainda gera 

polêmicas. Agora, a Presidenta Dilma pode sancionar a lei, vetar total ou parcialmente 

o projeto. 

 

Qualquer assunto que envolva hoje o desenvolvimento do país deve levar em 

consideração a sustentabilidade da atividade. Sob a perspectiva das indústrias, não 

somente no texto aprovado do novo projeto, mas como também o desenrolar dos 

trâmites de votação, existe a oportunidade de avaliar o novo cenário da economia 

nacional, com a influência do governo, assim como das partes interessadas. 

 

O impulso na produção de alimentos, um dos argumentos da bancada ruralista para a 

aprovação do novo código, beneficia também o mercado que manufatura esse tipo de 

insumo, gerando empregos, renda e movimentando a economia nacional. 

 

Partindo do inicio do processo podemos dividir, a produção dos insumos, em duas 

vertentes:  o pequeno e o grande produtor. Do ponto de vista do pequeno produtor, o 

novo código propõe um aumento da área de produção, limitada hoje pelas áreas de 

proteção permanente e de reserva legal, que dependendo do terreno podem ocupar 

grandes áreas – a área de reserva legal pode variar de 20% de modo geral, até 80% do 

terreno na área da Amazônia Legal.  

 

Com a redução das áreas de APP e contabilização dessas áreas na porcentagem da área 

de reserva legal, a área produtiva funcional se expande, proporcionando um aumento 

da renda do empreendedor rural. Para o grande produtor, a porcentagem de área 

preservada não seria tão significativa em relação à área total do terreno, tendo menor 

impacto econômico. 

 

Um dos pontos mais polêmicos da nova legislação propõe a anistia de produtores de 

terras que desmataram ao longo das décadas e foram autuados pelos órgãos 

fiscalizadores. A alegação para aprovação do novo código leva em conta a capacidade 

do pequeno produtor em implantar um projeto de recuperação, esquecendo-se dos 

grandes exploradores de terras. Aqueles que promoveram pequena ou grande 

degradação do meio, em desrespeito ao código vigente, seriam tratados da mesma 

maneira pelo novo código, isentando-os da responsabilidade pelo dano causado, pois 

não há margens definidas para o assunto. 

 

Em contrapartida, há a reflexão dos custos desse aumento de produção, questionam os 

ambientalistas, que tratam o novo código como um retrocesso na preservação 

ambiental. Um estudo divulgado pela Universidade de Brasília estimou que a nova 

legislação possa aumentar em 47% o desmatamento no país até 2020. Enquanto existe 

uma comoção mundial para a preservação, o país estaria caminhando na contramão, as 

vésperas da convenção Rio+20, que receberá lideres de vários países para discutir o 

que já foi realizado, o que está acontecendo e as propostas para os próximos anos. 

 

As áreas de preservação permanente são um dos principais alvos dos ambientalistas. 

Tais critérios de preservação foram instituídos levando em consideração a fragilidade 

desses ecossistemas e a abrangência dos impactos causados ao macro ambiente. Com a 

redução dessas áreas, não apenas a propriedade em si estaria em risco, mas todo um 

ciclo hidrológico, a fauna, a flora e a interação dos meios. O novo projeto não possui 

essa visão, como ainda pode estimular a degradação de áreas que estavam seguras no 

projeto em vigor, segundo críticas ao projeto. 

 

 

O veto do projeto total ou parcial pode abrir um novo leque de negociações, mostrando 

que o assunto ainda não está maduro o suficiente para demonstrar a vontade do país em 

relação aos compromissos assumidos mundialmente ou como democracia, a voz do 

povo. 

 

No nível estratégico, a sanção ou veto do projeto terá impacto direto na indústria, seja 

pela possibilidade de aumentar a produção, ignorando a recomendação de entidades 

defensoras do meio ambiente, ou de buscar novas oportunidades levando em conta a 

preservação ambiental e a valorização do ser humano e mantendo o compromisso de 

crescimento sustentável assumido pelo Brasil à comunidade internacional ao longo dos 

anos.  

 

A sustentabilidade tem como filosofia o equilíbrio entre a economia, o meio ambiente e 

a sociedade. O desafio do projeto de lei seria justamente fortalecer por igual esses três 

pilares e garantir o crescimento do nosso país, impulsionando a economia por meio do 

aumento da produção, preservando o meio ambiente para que a produção não 

prejudique a demanda das próximas gerações e garantir melhores condições à 

população, como: melhor renda, saúde, qualidade de vida e dignidade. A proteção 

ambiental não pode ser um entrave para o desenvolvimento econômico, assim como o 

desenvolvimento não pode promover a degradação, e como parte integrante de um 

sistema, a população deveria ser beneficiada por ambos, em todos os seus níveis. 

 

Posteriormente à finalização do processo, nos depararemos também com a visão geral 

e posicionamento dos líderes de governo, estes influenciados pelos movimentos 

políticos dentro das casas legislativa e executiva. Isto não exime as empresas de 

definirem suas próprias políticas, valores e visão de futuro, respeitando aquilo em que 

acreditam, fomentando práticas sustentáveis e provando que é possível garantir o 

crescimento e o uso racional dos nossos recursos naturais. 

 

Como empresa, a E2S Gestão Empresarial está atenta ao processo. Para atender a 

demanda de preservação, acreditamos que as áreas de proteção permanente são de 

extrema importância para a conservação ambiental, podendo ser flexibilizada para 

casos extremos e isolados, para não prejudicar a sociedade inserida no processo. 

Acreditamos também que uma sobretaxa para quem não pode se adequar aos limites de 

preservação é justa e deve ser administrada para compensar esse déficit.  

 

Outro ponto que entendemos que deveria ser levado em consideração pelo Código são 

as ocupações ilegais em áreas de preservação, que geralmente são caracterizadas como 

áreas de risco, nas encostas e topos de morros. Atualmente, a responsabilidade do 

Estado por essas áreas não é muito clara, apesar de se conhecer a importância do 

assunto. Neste caso, não nos atemos apenas à importância ambiental, mas também ao 

ser humano que fica exposto ao risco, visto que os acidentes nessas áreas são 

constantes. 

 

A E2S Gestão Empresarial acredita que todos os negócios devem ser sustentados pelo 

conceito do Desenvolvimento Humano Sustentável, onde o os pilares financeiro 

(economicamente viável), meio ambiente (ecologicamente correto) e pessoas 

(socialmente justo) é o caminho para a obtenção do produto final. Nós estamos neste 

caminho! 

 


