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O bairro de Santa Cruz, na zona
oeste do Rio de Janeiro, abriga
desde o último dia 20 a primeira
escola totalmente sustentável
do Brasil e da América Latina: o
Colégio Estadual Erich Walter
Heine, que oferece ensino mé-
dio integrado com técnico pro-
fissionalizante em administra-
ção. A construção da escola foi
possível devido a uma parceria
entre a Secretaria de Estado de
Educação do Rio de Janeiro (See-

duc) e a siderúrgica Thyssenkru-
pp CSA —que está erguendo
uma unidade com capacidade
de produzir 5 milhões de placas
de aço por ano na região.

O colégio tem como concep-
ção ser uma grande sala de aula
sustentável. “Ao conviver com
um prédio diferenciado, o alu-
no aprende a importância do
uso consciente dos recursos na-
turais. Promover a educação
ambiental é um dos principais
objetivos do projeto”, afirma
Rafael Tavares Albuquerque, ar-
quiteto responsável pelo obra.

Padrão internacional
O projeto foi elaborado para
atender aos padrões da certifica-
ção LEED (Leadership in Ener-
gy and Environmental Design,
em inglês), voltada para a cons-
trução sustentável. Isso signifi-
ca que o prédio atende a mais
de cinquenta requisitos para me-
lhorar o aproveitamento de re-
cursos naturais e obter maior
eficiência energética. Um dos di-
ferenciais é o “ecotelhado”, que
tem uma vegetação especial pa-
ra diminuir a absorção de calor
e reabsorver a água da chuva.

Em todo o mundo, apenas 120
escolas têm essa certificação —
118 nos Estados Unidos, uma na
Noruega e outra em Bali.

Em formato de catavento pa-
ra melhorar a entrada de ar en-
tre as alas, reduzindo assim os
gastos com refrigeração, o pré-
dio foi projetado pelo escritório
Arktos, especializado na con-
cepção de escolas. Com a dimen-
são de 8.950 metros quadrados,
custou R$ 11 milhões, financia-
dos pela Thyssenkrupp. Uma es-
cola tradicional do mesmo por-
te sairia por R$ 8 milhões. “E2
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Rioganha 1ª escola sustentável
Ao custo de R$ 11 milhões e construído em parceria com a iniciativa privada, o Colégio Estadual Erich Walter tem
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Grandes janelas e a
arquitetura do prédio
permitem melhor
aproveitamento da
luz solar e economia
de energia de 30%

Os alunos têm aula em período
integral e, a partir de agosto,
começa a turma noturna
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Segredo da inovação
é o capital humano
Vocês já viram um cachorro dançar tango? Certa vez,
em um congresso sobre inovação em gerenciamento,
ouvi esse questionamento de um palestrante. Duas res-
postas vieram à minha cabeça: a primeira foi “realmen-
te, nunca vi!”; já a segunda é que poderia ser possível,
pois lembrei dos inúmeros programas de auditório,
com quadros que desafiam participantes, e a possibilida-
de de algum brasileiro treinar exaustivamente seu cão
para dançar um tango argentino. A cena desenhada em
minha memória era de um animal meio desajeitado,
sem nenhum talento artístico, contradizendo, dramati-
camente, sua natureza genética, seu DNA.
Assim é a inovação nas empresas, que permite reinventar
os negócios e vai além dos avanços tecnológicos. Uma
companhia que deseja ser inovadora deve ter esse concei-
to em seu DNA, da base ao topo, e não apenas em uma equi-
pe ou atividade. Para isso, todos, especialmente os líderes,
precisam motivar as pessoas para que elas não apenas de-
senvolvam as competências e executem com eficiência as
tarefas, mas tenham iniciativa e façam com paixão.
Paixão, entusiasmo e imaginação são componentes vitais
na arte da inovação. Empresas tradicionais costumam di-
zer: “Precisamos de uma iniciativa!”. Já as instituições infla-
madas por esse sentimento têm o hábito de pronunciar:
“Queremos sonhadores!”. A paixão pode até fazer com que
os seres humanos sejam um pouco inconsequentes, mas

ela também é o molho secreto
que transforma a intenção em
ação. Pessoas apaixonadas trans-
põem obstáculos e se recusam a
desistir. Essa emoção contagia e
transforma atitudes individuais
em movimento de massa. E con-
forme dito pelo romancista inglês
E. M. Forster: “Uma pessoa com
paixão é melhor que quarenta sim-
plesmente interessadas”.
Por todos esses elementos, a ino-

vação pode ser o perfeito catalisador para a revolução de
uma carreira, de um setor ou de uma companhia. É a opor-
tunidade singular para funcionários ganharem exposição,
mostrarem ideias, crenças e potencial. Afinal, a inovação
não acontece por uma ordem ou orientação, ela vem do po-
der da paixão das pessoas pela área de atuação, profissão e
empresa. O segredo da inovação está no DNA das institui-
ções: o capital humano. E por que a inovação é tão impor-
tante para as empresas? Porque inovação origina diferen-
ciação, gera valor, modelos de negócio e melhores expe-
riências aos clientes.
Um bom exemplo de diferenciação é a Apple, que tem ape-
nas 4% do mercado mundial de telefones móveis, mas fatu-
ra mais com vendas do que qualquer outro concorrente. Es-
sa diferenciação pela inovação permite uma precificação
mais favorável, melhora consideravelmente as margens e
retroalimenta a máquina criativa das corporações.
Uma das grandes personalidades no mundo dos negócios,
o escritor David Maister, em recente entrevista ressaltou:
“Os clientes se tornaram compradores mais sofisticados, e
esse tipo de comportamento colocou pressão sobre os om-
bros das empresas medianas. Existe menos espaço para
aqueles que fazem trabalhos aceitáveis ou suficientemente
bons”. Gary Hamel, autor do livro Futuro da Administra-
ção, conceitua a importância do tema nas corporações
atuais: “Exaltar a inovação ou preparar-se para uma exis-
tência medíocre em um mundo no qual os custos de mão
de obra baixíssimos são a única diferença entre ganhar di-
nheiro ou ir à falência”.
Sem dúvida, a inovação é um tema complexo, envolve cul-
tura, estrutura e processos. Mas, sobretudo, o grande desa-
fio é tornar a inovação uma função de todos, diariamente.
Gostou da idéia? Que tal, vamos inovar? ■
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mbora a obra tenha um preço
elevado, os benefícios no longo
prazo compensam”, diz a arqui-
teta responsável pelo projeto,
Maria José de Mello, que cita a
captação da água da chuva co-
mo uma das principais ações.

“O ecotelhado filtra a água da
chuva, que é armazenada para ser
usada nos sanitários, na irrigação
de jardins e lavagem dos pátios —
o que possibilita economia de 60%
na conta de água. Grandes janelas
e a forma arquitetônica do prédio
aproveitam a luz solar e gera eco-
nomia de até 30% com energia.

O que incentivou a Thys-
senkrupp a patrocinar o projeto
foi o crédito de isenção fiscal
que havia em caixa para inves-
tir em sustentabilidade. “Nosso
foco é educação voltada para o
trabalho e por isso investimos
na construção da escola”, diz
Luiz Claudio Castro, diretor de
sustentabilidade da Thyssen.

Comunidade
Além das aulas em período inte-
gral, das 7 às 17h, a Secretaria
da Educação pretende abrir em
agosto 500 vagas noturnas para

ensino profissionalizante em ad-
ministração aos moradores. “O
colégio agrega valor, estabelece
um patamar de qualidade no en-
sino, o que melhora a auto esti-
ma dos alunos e da comunida-
de”, diz Sérgio Menezes, geren-
te de projetos com parceiros pri-
vados da Seeduc.

O projeto, quando concebido,
foi pensado para interagir com a
sociedade. A biblioteca tem
acesso externo, inclusive nos fi-
nais de semana, assim como a
piscina e as quadras que tam-
bém ficarão à disposição. ■

MECaprovou
currículoespecial
paraaescola

daAméricaLatina
ecotelhado que capta água da chuva e pode reduzir conta em 60%

O Ministério da Educação aprovou
uma matriz curricular especial
para o Erich Heine. As disciplinas
obrigatórias do ensino médio
são integradas com as de nível
técnico e o ensino prático
é muito valorizado. “Nós temos
um escritório modelo de
administração, que serve como
uma espécie de estágio aos
alunos para, quando se formarem,
estarem aptos para o mercado
de trabalho”, diz Claudio Antônio
Quaresma, professor de teoria
geral da administração da escola.
O bairro Santa Cruz tem um
dos menores Índices de
Desenvolvimento Humano (IDH)
do Rio de Janeiro, porém está
inserido em uma área em pleno
desenvolvimento econômico.
“A região está se desenvolvendo
como grande área portuária e
retroportuária, o que demanda
profissionais qualificados.
Esperamos que a maior parte
dessas vagas sejam atendidas
por moradores da região, por isso
sugerimos ênfase em logística
no curso de administração”,
afirma Claudio Castro. P.A.

SANDRO BONÁS
Diretor regional de ensino
superior e coordenador
do Grupo de Inovação
da Kroton Educacional

Paixão,
entusiasmo e
imaginação são
componentes
vitais na arte
de inovar
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