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Alicerces da
Sustentabilidade
Lojas à frente de seu tempo

Construir loja é sempre sinônimo de cresci-
mento orgânico, aumento de rentabilidade

e posicionamento mais competitivo diante da con-
corrência. No entanto, para dar início à edifica-
ção de um empreendimento e obter o retorno
esperado com o plano de expansão, é preciso
estar atento às tendências, às estratégias e às
novas tecnologias que possam trazer o melhor
custo-benefício durante a obra.

As ações de Sustentabilidade constituem a
principal tendência de construção para o setor
supermercadista. A grande vantagem é o impac-
to positivo dessas ações sobre o marketing cor-
porativo, visto que a empresa adota um novo po-
sicionamento no mercado e tem sua imagem be-
neficiada diante de consumidores e da indústria.
"Uma green building (construção verde) custa, em
média, 5% mais, mas gera consideráveis econo-
mias de manutenção, isso sem mencionar a re-
cuperação dos gastos, e a economia de custos
operacionais", afirmam os arquitetos da Core Ar-
quitetura, Alexander Yamaguti e Eduardo Laterza.

Todos os formatos e ta-
manhos de lojas situadas
em qualquer região podem
adotar práticas sustentá-
veis durante a construção.
Existem muitas alternativas
à disposição do mercado e
o supermercadista sempre
encontrará opções viáveis
que se encaixarão em seu
perfil de negócio. Sendo as-
sim, SuperHiper conversou
com diversos especialistas
para mostrar o passo a pas-
so para edificar uma loja sustentável, com di-
cas para os empresários do setor, que mais dia
menos dia precisarão se adequar às medidas
voltadas à conservação e recuperação ambi-
ental do planeta.

"Hoje isso é um diferencial, mas daqui a cin-
co anos tais práticas serão exigidas pelo mer-
cado e pelo consumidor, que tem cada vez mais



consciência da importância da adoção
de condutas socioambientais", ressalta
o presidente do grupo Sustentax, que
atua nos setores de estratégias corpora-
tivas sustentáveis, Newton Figueiredo.

Na prática
Vários sistemas e materiais podem
ser empregados na construção de
um empreendimento sustentável.
Mas, de fato, o que caracteriza um supermer-
cado como realmente sustentável? Segundo
Newton Figueiredo, trata-se de um estabele-
cimento que se preocupa com a saúde dos
colaboradores e dos clientes e com a quali-
dade de vida da população que o cerca, bus-
cando se relacionar com os núcleos carentes
que vivem nas imediações. Além disso, pro-
cura causar o menor impacto ambiental pos-
sível na região onde está ou será instalado.

Para atender a esses requisitos, o primei-
ro passo é promover uma construção pautada
na sustentabilidade, o que garantirá a biodi-
versidade local e evitará transtornos futuros
à comunidade. Para isso, de acordo com a di-
retora do Conselho Brasileiro de Construção

Sustentável (CBCS), é primordial
pensar no desempenho dos mate-

riais que se pretende usar na
edificação do empreendimento. "A
construção sustentável precisa ser
durável. Dessa forma, o supermer-
cadista deve preferir produtos
'amigos da natureza', mas, por ou-
tro lado eles só serão vantajosos

se forem duradouros. Caso con-
trário, será preciso fazer repo-

sições e manutenções mais constantes", apon-
ta a diretora do CBCS, Lilian Sarrouf.

Outra recomendação, segundo o presiden-
te da Sustentax, é fazer uso de componentes
produzidos em fornecedores próximos, o que
trará benefícios socioeconômicos à comunida-
de pelo fomento à economia regional, bem
como optar por produtos que se renovam ra-
pidamente na natureza.

Além da escolha correta dos materiais, o
processo construtivo precisa estar em sin-
tonia com as metas sustentáveis propostas
pelo projeto. O Grupo Pão de Açúcar, por
exemplo, foi um dos pioneiros na inaugura-
ção desse modelo de loja com a unidade
Indaiatuba, si tuada a 100 qui lômetros da



capital paulista. Para edificá-la, a rede adotou,
entre outras coisas, medidas para evitar a ocor-
rência de sedimentações e erosões durante a
construção. "Essa etapa é necessária em qual-
quer obra, mas nem por isso deixa de ser sus-
tentável, pois a adoção de princípios básicos é
vital para garantir a qualidade e a durabilidade
de uma construção", afirma Lilian Sarrouf.

O grupo também procurou evitar o transpor-
te de resíduos oriundos da construção para fora
do terreno onde a loja seria edificada. Para isso,
as rodas dos caminhões foram lavadas na saí-
da do canteiro de obras e a água utilizada foi

Como já foi dito, soluções voltadas à sustentabilida-
de estão em alta em todo o meio empresarial, inclusi-
ve no setor supermercadista, diante do crescente
número de lojas que inserem em seu cotidiano atitu-
des ambiental e socialmente corretas.

O problema é que, mesmo não intencionalmente,
diversas redes nomeiam suas unidades como "ver-
des" sem, de fato, poderem ser batizadas com tal
denominação. "É necessário ter cuidado para não ali-
ar o nome da marca a algo inconsistente. Uma loja
verde precisa ser concebida como tal à risca e seguir
os critérios e práticas de sustentabilidade durante
sua operação, levando em conta o meio ambiente,
com o uso racional de recursos, o bem-estar e a saú-
de de funcionários e clientes", alerta o presidente do
grupo Sustentax, Newton Figueiredo.

armazenada numa cisterna para reaproveita-
mento no próprio canteiro. A essa iniciativa
seguiu-se outra: o entulho foi segregado em
caçambas e dividido por espécie. Parte dele foi
reaproveitada na obra e parte reprocessada por
empresas da região. "O entulho pode ser moí-
do e transformado em agregado, material que
substitui a pedra e a areia, e aplicado na base
da pavimentação do estacionamento, por exem-



plo. A qualidade é a mesma e os benefícios para
o meio ambiente são comprovados, já que não
será preciso extrair esse tipo de material da
natureza", exemplifica Lilian.

O sistema construtivo da loja "verde" do
Pão de Açúcar, como foi batizada pela rede,
foi adequado aos requisitos do sistema Leed
(Leadership in Energy and Environmental
Design), emitido pelo United States Green
Building Council, órgão que desenvolve re-
gras e padrões para certif icar construções
sustentáveis. A cert i f icação prevê medidas
e procedimentos que aumentam a eficiên-

cia no uso de recursos e a diminuição do
impacto socioambiental no processo de edi-
f icação. Para Newton Figueiredo, a certifi-
cação é desejável e custa aproximadamen-
te 2% do valor total do projeto. "Um super-
mercado pode se cert i f icar nos níveis ver-
de, prata, ouro e platina. O que os diferen-
cia é a quantidade de itens voltados à sus-
tentabilidade", esclarece.

Acessível a todos
O fato é que em geral as redes tendem a bus-
car soluções viáveis que atendam a requisitos
ligados à sustentabilidade. O Wal-Mart, tercei-
ra maior rede do País, utilizou o maior número
delas (algumas ainda estão em fase de testes)
em sua mais recente inauguração, no bairro
de Campinho, zona norte do Rio de Janeiro.

Para se ter idéia, a loja tem calçamento com
concreto poroso e concregrama, que permi-

Text Box
Anúncio



tem a reabsorção da água pelo solo, o que aju-
da a manter o nível do lençol freático; 'parede
verde', ou seja, estrutura com trepadeiras
plantadas para sombrear, e letreiro luminoso
com lâmpadas. Led, muito mais duradouras e
econômicas. "Com a inclusão dessas iniciati-
vas, pretendemos reduzir em aproximadamen-
te 40% o uso de água e em 25% o consumo de
energia elétrica", afirma a diretora de cons-
truções da corporação, Elisabete Freitas.

Vale ressaltar, no entanto, que pequenas e
médias redes também são capazes de lançar
empreendimentos ambiental e socialmente res-
ponsáveis. A mineira SuperNosso, composta por
11 lojas, investiu no ano passado 25% mais que

SuperNosso Luxemburgo, de Beto Horizonte (à esq.),
e Condor Torres, de Curitiba, fazem uso de gases
refrigerantes que contribuem para a preservação ambientai

o normalmente aplicado em suas outras unida-
des para construir, em Belo Horizonte, o Super-
Nosso com o conceito "loja verde" e também
gourmet. Entre os itens inseridos na edificação,
projetada para eliminar o uso de equipamen-
tos de ar condicionado, estão a instalação de
um sistema de aproveitamento do calor prove-

Princípios básicos para construir uma loja
Construir uma loja sustentável ou
não requer princípios básicos
para que o empreendimento se
transforme em local atrativo, fun-
cional e confortável para clientes
e colaboradores. O primeiro pas-
so para alcançá-los, de acordo
com a arquiteta Iara Jatene, da A6
Arquitetura + Design, é determi-
nar os reais objetivos da empresa
com uma inauguração, ou seja,
antes de concret izar qualquer
idéia, o supermercadista precisa
ter em mente seus objetivos e a
imaqem que deseja passar ao mer-
cado e ao consumidor. "Hoje, a
concorrência é muito acirrada e,

por isso, é essencial estabelecer estratégias que con-
quistem o cliente, que precisa ser bem atendido e en-
contrar todos os produtos que deseja em espaços acon-
chegantes, modernos e diferenciados", afirma.

Conhecer a fundo o perfil do público-alvo também é fun-
damental para o sucesso de qualquer negócio. De acordo
com os arquitetos da Mauro Magliozzi Arquitetura, Mauro
Magliozzi e José Mendes Tavares, para abordá-lo de forma
certeira na maioria das vezes é necessário fazer um estudo
de mercado. "Essa ferramenta analisa o perfil socioeconô-
mico dos moradores, as expectativas de faturamento, as
características do mercado e as particularidades culturais
e de consumo da localidade", explicam os profissionais.

Após analisar o comportamento dos futuros clientes,
é importante conceber um modelo de negócio que conte
com mix adequado, preços atrativos, conveniência e muito

conforto. "Atualmente, é uma forte tendência oferecer
serviços ao consumidor, entre eles os destinados à ali-
mentação, pois as pessoas ficam cada vez menos tempo
em casa. Nos Estados Unidos, visitei uma loja na qual as
pessoas comem, degustam vinhos e outras bebidas den-
tro da própria seção onde esses produtos são comercia-
lizados", relembra a arquiteta Iara Jatene.

Aos colaboradores, facilidade e conforto também são
essenciais. Desse modo, é primordial provê-los de re-
cursos que proporcionem qualidade de vida, segurança

e funcionalidade. "Nos dias de
hoje, é vital gerir um negócio com
atenção às leis trabalhistas. As ad-
ministrações municipais e a Vigi-
lância Sanitária valorizam cada vez
mais a saúde e o bem-estar dos
funcionários, que precisam con-
tar com banheiros, vestiários e re-
feitórios apropriados e confortá-
veis, que podem .ser até decora-
dos e coloridos e, de preferência,
ter vista para ambientes exter-
nos", recomenda o arquiteto da
Barrera e Gonçalves Assessoria de
Projetos, Enrique Barrera.



niente dos equipamentos usados na loja e a uti-
lização de madeira de eucalipto de refloresta-
mento e exemplares oriundos de demolição,
para confeccionar mobiliário e gôndolas.

A rede também empregou, em seus apare-
lhos de refrigeração, fluidos refrigerantes me-
nos nocivos à camada de ozônio, já que estes
componentes, já abolidos dos aparelhos moder-
nos, são capazes de destruí-la. Com esse intui-
to, optou pela linha Isceon™, da norte-america-
na DuPont. O grupo Condor, em sua mais recen-
te loja, o Hiper da Torres, inaugurada em Curiti-
ba no final do ano passado, é outra que utiliza

fluidos não agressores em seus aparelhos des-
tinados à refrigeração e congelamento. Para
isso, a Eletrofrio desenvolveu um sistema que
utiliza o gás refrigerante Glicool, que reduz em
90% o uso de gases poluentes e promove a
melhor conservação dos produtos perecíveis.
"Para se ter idéia, o vazamento do gás provoca
aumento de até 30% no consumo de energia elé-
trica. Para completar, ainda é preciso conside-
rar o custo da reposição do fluido e o efeito
maléfico dessas substâncias na natureza", res-
salta o consultor da Abrava, Oswaldo Bueno.

Já a rede Lopes, com 15 lojas em São Pau-
lo, a maioria delas no município de Guarulhos,
região metropolitana, inseriu em sua mais
nova loja, localizada na cidade de Carapicuí-
ba, um mecanismo de climatização com custo
de operação substancialmente menor quando
comparado aos mecanismos convencionais de
ar condicionado. "O sistema consiste num con-
junto de venti ladores em que o ar externo,
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