
Varejo adota práticas de sustentabilidade em novas lojas 
 
O Grupo Pão de Açúcar inaugura no próximo sábado seu primeiro supermercado verde do País. 
Localizado na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, a loja, além de práticas de 
sustentabilidade já realizadas pela rede, promete trazer inovações de estímulo ao consumo 
consciente.  
 
Informação, instalações, operação, produtos e completos processos de reciclagem e 
aproveitamento de resíduos são algumas das ferramentas escolhidas.  
 
A loja, com cerca de 1,6 mil mde área de vendas, reúne um mix de 20 mil itens - entre os 
quais produtos orgânicos, naturais e funcionais. As gôndolas de exposição dos produtos são, 
em grande parte, fabricadas com madeira certificada pelo FSC - Forest Stewardship Council 
(Conselho de Manejo Florestal).  
 
No estacionamento, há vagas especialmente demarcadas para carros que utilizam 
biocombustível. Além disso, foram instalados bicicletário, estação de reciclagem e paisagismo 
com preservação da vegetação nativa.  
 
A loja utiliza ainda 100% da energia de fontes renováveis, o que representa uma redução de 
34 mil toneladas por ano de , o equivalente a mais de 190 mil árvores reflorestadas. Além 
disso, o sistema de ar-condicionado permite redução de 10% no consumo de energia, 
equivalente a 120 mil kilowatts por ano.  
 
Torneiras e válvulas inteligentes diminuem em 40% o consumo de água, uma redução de 2,52 
mil m por ano.  
 
Entre os grandes supermercadistas, uma das primeiras iniciativas de prédios com conceitos de 
sustentabilidade no País foi do Wal-Mart, em um hipermercado na Granja Viana, São Paulo, 
aberta no final de novembro de 2007.  
 
O Wal-Mart possui uma lista com 58 iniciativas eco eficientes que vem implementando em 
novas lojas e nas reformas nas unidades existentes. A loja da Granja Viana é a unidade que 
adota o maior número de iniciativas: 23.  
 
Ainda este ano, a varejista deve inaugurar sua loja eco-eficiente, que adota quase todas as 58 
iniciativas. Até 2009 serão três unidades com essa especificação.  
 
Com 6 mil m de área de vendas, a loja possui, entre outras coisas, duas estações de 
tratamento de esgoto que possibilitam a reutilização de água nos banheiros da loja, para a 
irrigação do jardim e infiltração para o solo.  
 

 
Leia mais: 
 
Carrefour quer acelerar decisões 
Ladka Bauerona 
 
A rede de supermercados Carrefour, o segundo maior varejista do mundo, afirmou que criará 
um corpo de diretores e um time de executivos para acelerar a tomada de decisões dentro da 
organização.  
 
Essa medida foi tomada depois que o bilionário Bernard Arnault e o seu parceiro de 
investimento, o grupo privado Colony Capital com sede em Los Angeles, aumentaram a 
participação acionária do dois na rede varejista de supermercados para 10,7% em abril. 
Arnault e Colony Capital tornaram-se os maiores acionistas do Carrefour depois que a família 
Halley, com 13%, dissolveu um pacto entre acionistas, permitindo a venda das ações de seus 
membros individuais.  
 



"Há uma necessidade em tomar decisões e executar estratégias mais rapidamente", afirmou 
ontem em conference call de Londres o executivo chefe, Jose Luis Duran. "Nós podemos fazer 
isso com uma diretoria forte e um mandato claro para que o presidente da companhia e sua 
equipe toquem os negócios para frente."  
 
Arnault e Colony têm trabalhado com gerentes para se prepararem para a venda de alguns 
imóveis do Carrefour. A rede varejista planeja alcançar US$ 2,3 bilhões com a venda de 
propriedades privadas até o fim do ano e fazer uma oferta pública inicial pelo Carrefour 
Property após a melhora da Bolsa de Valores, disse Duran.  
 
A composição da nova diretoria será anunciada hoje e se tornará efetiva no início de agosto, 
informou o executivo. O varejista organizará uma reunião extraordinária dos acionistas na 
segunda quinzena de julho, afirmou.  
 
A nova diretoria substituirá a atual diretoria provisória ao passo que o time de executivos, 
liderado por Duran, substituirá a antiga administração, afirmou o executivo.  
 
"Eu vou propor essa mudança na administração, mas não antes da reunião de acionistas", 
disse Duran durante o conference call.  
 
O ex-chairman Robert Halley foi substituído pelo vice-chairman Amaury de Seze no mês 
passado. Seze será o chairman do novo corpo de diretores, informou o Carrefour.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jun. 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


