
Wal-Mart, Pão de Açúcar e Carrefour miram ecoeficiência 
Alexandre Melo, Juliana Ennes e Fernando Teixeira  
 
Reduzir custos é uma ação que tem cada vez mais chamado a atenção do varejo 
supermercadista, que começa a voltar os olhos para construções sustentáveis, tendência 
antecipada pelo DCI. Com investimento de R$ 52 milhões, a rede Wal-Mart acaba de abrir seu 
primeiro hipermercado totalmente ecoeficiente, no bairro Campinho, no Rio de Janeiro. A 
estratégia segue os passos do concorrente Grupo Pão de Açúcar, que criou na cidade paulista 
de Indaiatuba uma unidade ecologicamente correta, há alguns meses. O líder do setor, 
Carrefour, também ressalta adotar estratégias nesse sentido no País. 
 
No caso do Wal-Mart, que abrirá este mês de 6 a 8 unidades — as últimas das 36 lojas novas 
previstas este ano — e cuja meta é reduzir em 30% globalmente os custos, a unidade carioca 
reúne o maior número de iniciativas sustentáveis que a empresa já implementou em suas 
construções. Assim, o novo hipermercado prevê reduzir no mínimo 25% o consumo de energia 
e 40% o de água. "A loja é resultado de um trabalho que vem desde 2005, testando e 
introduzindo mudanças que contribuem ao meio ambiente. Muitas são permanentes e 
utilizadas em várias lojas. Em Campinho, reunimos mais de 60 dessas iniciativas", disse Héctor 
Núñez, presidente do Wal-Mart Brasil. 
 
Apesar de o investimento ser um pouco maior do que o de uma loja convencional, cerca de 3% 
mais, o executivo reforça que as economias de médio e longo prazo são significativas. Com 
isso, o Wal-Mart no Rio terá uso racional de matérias-primas, água, energia, reduzindo a 
geração de resíduos e aumentando índices de reuso e reciclagem de materiais. Os resíduos 
coletados pela estação de reciclagem da loja envolvem parte do projeto `Estações de 
Reciclagem Wal-Mart Coca-Cola' implantado em 235 lojas do País.  
 
"Todas as lojas do Wal-Mart Brasil serão ecoeficientes, em diferentes níveis, de acordo com as 
possibilidades geográficas e físicas de cada unidade. Algumas delas não são visíveis para o 
cliente, mas têm grande impacto ambiental." Algumas iniciativas, como painéis solares, por 
exemplo, ainda não têm a escala necessária para poderem reduzir seus custos. "Mas sabemos 
que é esse o caminho que nós vamos percorrer e vamos continuar a buscar formas de baixar 
os custos e investir em lojas como esta", disse o presidente do Wal-Mart Brasil. 
 
No próximo ano, serão abertas de 80 a 90 lojas, com um investimento programado de R$ 1,6 
bilhão a R$ 1,8 bilhão. O caixa é próprio, proveniente de fundos próprios do Wal-Mart mundial. 
O foco do grupo no Brasil é a população de baixa renda e da classe média, com número maior 
de mercados de bairro, de menor porte, como o Maxxi e o Todo Dia. "Estamos comprometidos 
com o Brasil", disse Núñez.  
 
Carrefour 
 
Paulo Pianez, diretor de Sustentabilidade da rede Carrefour, diz ter por meta conceitos 
ecológicos na construção de suas unidades. Tanto que o grupo prevê comprar toda a energia 
elétrica consumida pelas lojas brasileiras de fontes alternativas, até 2012."As fontes 
renováveis de energia adquiridas pelo Carrefour Brasil são de biomassa e de pequenas centrais 
hidroelétricas (PCH), cuja energia é comprada no mercado livre de energia, por meio de leilões 
do governo."  
 
Um exemplo, no Carrefour, de unidade ecologicamente responsável é a loja de Adrianópolis, 
na divisa dos Estados do Paraná e de São Paulo, no vale da Ribeira, inaugurada em setembro 
passado. A unidade possui um tanque para reutilização de águas pluviais, uma estação de 
tratamento de esgoto e efluentes e vasos sanitários de baixo consumo, que reduzem em 60% 
o gasto de água.  
 
O consumo de energia elétrica também é reduzido, a partir da utilização de iluminação zenital, 
ou seja, natural, para aproveitar melhor a luz do sol. "O sistema de refrigeração reduz a 
emissão de gases causadores do efeito estufa", afirmou o diretor da rede.Além disso, o 
envolvimento dos consumidores com esse conceito é forte. "Tanto que temos promoções como 



a de levar quatro litros de óleo vegetal usado e ganhar um litro novo em troca sendo postas 
em prática nas três lojas de Ribeirão Preto (SP)." 
 
Ponto Frio 
 
Com 62 anos de atividades, o Ponto Frio inaugurou ontem novo endereço, na Barra da Tijuca, 
com quatro pavimentos e mais de 500 funcionários, incluindo a diretoria executiva. O Centro 
de Distribuição continua no terreno de Irajá. 
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