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Gernot Minke: é preciso aproveitar os recursos naturais

SulAmérica reduz o uso de papel impresso
Em setembro, a seguradora
atingiu o menor número
de impressões desde 2009

De janeiro a setembro deste ano,
a SulAmérica Seguros, Previdência e Investimentos reduziu o uso
de papel impresso em mais de
seis milhões de páginas com economia de cerca de R$ 445 mil, como parte do programa “Imprimir pra quê?”, cujo objetivo é
conscientizar os colaboradores a
diminuir o volume de cópias e im-
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Aliar construção e sustentabilidade é uma das novas premissas do
setor, que passa a chamar a nova
técnica de bioarquitetura, como
conta o arquiteto alemão Gernot
Minke. A prática consiste, de
acordo com Minke, em utilizar
materiais naturais, do local. “Isso
significa que é preciso aproveitar
o passivo dos recursos naturais iluminação natural, ventilação e
microclimas - junto com a obtenção da eficiência energética do lugar. E o Brasil é rico neste aspecto, pois é um país ensolarado”,
explica o arquiteto.
A bioarquitetura considera
não apenas seus aspectos técnicos, mas analisa toda a cadeia
produtiva ao qual perpassam,
desde a extração e o manejo da
matéria-prima até as distâncias
percorridas em seu trajeto, os processos de transformação e incorporação de substâncias, a durabilidade, degradação e sua reintegração à natureza.
“Analisando o ciclo de vida
dos materiais, obtem-se dados
sobre os impactos que causam à
natureza e à saúde humana, sendo possível tomar decisões conscientes e comprometidas com o
meio ambiente e com as gerações
atuais e futuras”, completa.
Dentro da bioarquitetura,
Minke conta ainda que é possível usar terra argilosa, o barro.
Uma das técnicas principais da
bioarquitetura é a construção
com terra crua.
“Em vez de utilizar energia para fazer tijolos, essa técnica propõe a utilização da terra crua,
que tem um processo de secagem
natural e não acarreta desmatamento, nem emissão de gás carbônico na atmosfera como os tijolos cozidos”, detalha.
Ainda de acordo com Minke,
os benefícios vão além da susten-

Quando falamos em responsabilidade social e a sua relação
com os benefícios fiscais surgem muitas dúvidas tanto para
pessoas físicas quanto jurídicas. Este é o desafio que o governo enfrenta criando regras e procedimentos transparentes para que Organizações Não Governamentais possam
usufruir deste benefício, atraindo empresas e cidadãos engajados na multiplicação da cidadania. Mas de fato, como
funciona e quem pode contribuir? Muitas pessoas e empresas já se beneficiam da isenção fiscal em projetos socioeducacionais e socioculturais, direcionando parte de seu Imposto de Renda (IR) para financiar projetos de ONGs e outras instituições sem fins lucrativos.
As duas principais leis que permitem este tipo de ação social são o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8069/90) e a Lei Rouanet (Lei 8313/91). Ambas permitem
que 100% do valor direcionado a projetos previamente
aprovados sejam abatidos no pagamento de IR.
Estima-se que na cidade de São Paulo apenas 2.000 pessoas físicas e jurídicas direcionam recursos por meio da Lei
Rouanet para 3.700 projetos culturais, nem sempre de
cunho social. Já para o Fumcad (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente), vinculado ao Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente estabelecido pela lei de 1990, os
números são ainda mais desanimadores.
Mas é devido a estas legislações que muitas organizações sociais ou ONMuitos são os
Gs, conseguem suprir
benefícios de apoiar parte da demanda não
atendida pelos prograum projeto social.
mas sociais do Governo.
Absorver valores
São milhares de projetos
é um deles. Afinal,
espalhados pelo Brasil
que revertem seus recurque funcionário
sos a muitas famílias.
não quer trabalhar
Como se trata de invesem uma empresa
timentos baseados no IR
a pagar, estes recursos
que se preocupe
devem ser direcionados
com algo mais
aos programas sociais
do que o lucro?
ainda em 2012, até o último dia útil do mês de dezembro. É a única forma
de obter a isenção ainda para este ano e contribuir para o
desenvolvimento social do país em 2013.
Para contribuir, o processo mais importante é escolher
um projeto e organização. Faça uma pesquisa criteriosa sobre o histórico da entidade ou ONG, solicite as certificações, averigue a idoneidade dos dirigentes e da aplicação
dos recursos nos últimos anos. Confira a exposição de resultados, exija um relatório detalhado pontuando a verba arrecadada e onde foi empregada. Certifique-se também se a
organização possui uma auditoria externa qualificada, isso
sem dúvida, reflete em sua transparência e credibilidade.
Pronto! Agora é muito simples. Cada legislação apresenta seu próprio procedimento, mas sem segredos ou dificuldades adicionais. No caso do Fumcad é necessário depositar na conta corrente do fundo municipal escolhido e encaminhar uma carta à organização comprovando o depósito.
Já para a Lei Rouanet, basta solicitar à ONG os dados bancários do projeto. A única variável nos direcionamentos é o
percentual de imposto que pode ser aplicado. Para pessoas
físicas, o limite é 6% do IR para cada legislação, independentemente do número de projetos. Já para empresas, o limite para a Rouanet é 4% e 1% para o Fumcad. Mas a regra
não abrange todas as empresas, visto que a isenção é dada
somente àquelas que atuam no modelo de apuração de lucro real, o que diminui muito o acesso aos programas.
Muitos são os benefícios de apoiar um projeto social.
Além do incentivo governamental, a empresa pode se
envolver na execução do projeto, criar espaços para voluntariado corporativo e absorver valores com a troca
de experiências. Afinal, que funcionário não quer trabalhar em uma empresa que se preocupe com algo mais
do que o lucro? ■
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queleto de madeira e as paredes
feitas de barro”, diz. “Não podemos utilizar mais concreto e materiais pré-fabricados, que contribuem para a poluição”.
A construção de paredes com
fardos de palha é também uma
das técnicas construtivas mais
simples, baratas e assimiláveis da
bioarquitetura.
Nesse processo, os fardos de
palha são empilhados entre os pilares da edificação, proporcionando um bom isolamento térmico e
acústico feitos com custos reduzidos. “Esses sistemas já são encontrados perto de aeroportos e rodovias nos EUA e na Europa como
barreiras de som”, diz Minke. ■
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tabilidade, pois esse tipo de tijolo
possui ótima qualidade termoacústica. “São assentados com a
mesma mistura de sua composição e podem formar paredes autoportantes (dispensam pilares) ou
de vedação.
Quanto ao que pode ser construído com esse tipo de barro, o
especialista aponta todos os tipos
de edificações. Entre os exemplos existentes no mundo citado
por ele estão creches, salas de
multiuso, oficinas, centro de saúde e residências de alto padrão.
“Também podemos construir
prédios grandes. Temos na Alemanha uma habitação para sete
famílias, com três pisos, com es-
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Recursos naturais, como o
barro, podem ser utilizados com
bons resultados na construção

Responsabilidade social
e benefícios fiscais
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Bioarquitetura ganha espaço

pressos. Em setembro, a seguradora atingiu o menor número de
impressões desde o lançamento
da iniciativa, em 2009, chegando
a marca de redução de 1,22 milhão de cópias, 50% menos se
comparado ao mesmo período de
2011, e uma economia de cerca
de R$ 70 mil para a empresa.
“Desenvolvemos ações que envolvem a gestão de resíduos e
também economia de materiais
como o papel, que é o nosso principal resíduo. Por este motivo, de-

senvolvemos este programa que
vem gerando ótimos resultados financeiros e ambientais a cada
mês”, afirma a superintendente
de sustentabilidade empresarial,
Adriana Boscov.
Ela explica ainda que para cada folha A4 de papel são necessários em média 10 litros de água.
“Isso significa que a companhia
economizou também 60 milhões
de litros de água ao deixar de imprimir esses seis milhões de páginas”, diz. ■ C.R.C.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Inovação & Sustentabilidade, p. 13.

