
INVESTIMENTO

Na era da sustentabilidade, varejo calcula
os custos da "loja verde"

responsabilidade socio-
arnbiental é um dos
conceitos que mais tem

.sido discutido em rodas
de empresários do varejo nacional.
Giro News preparou para você uma
síntese dos debates sobre o assunto.
A idéia é diminuir o impacto causa-
do pelos pontos-de-venda ao meio
ambiente e, claro, melhorar a ima-
gem perante o consumidor. Empre-
sas como o Wal-Mart c o Grupo Pão
de Açúcar já começaram a se enga-
jar no conceito com a inauguração
de lojas que contam com energia
solar, são decoradas com móveis de
materiais reciclados e operadas com
equipamentos mais eficientes.

Todas essas ações podem, efetiva-
mente, ser benéficas para a imagem

da loja, mas, em compensação, os
custos podem ser até 30% mais altos
do que os de uma loja convencional.

As empresas já começam a fazer
suas contas na expectativa de que o
retorno sobre o capital investido ve-
nha na forma de redução nos gastos
mensais com energia e água, que po-
dem ser até 15% inferiores. Até ago-
ra, na verdade, todas essas lojas estão
servindo como um laboratório para a
experimentação de tecnologias, ma-
teriais e processos, mas as redes ain-
da não sabem se vai ser possível ex-
pandir o modelo em grande escala ou
mesmo reverter as demais unidades.

No mercado norte-americano, que

possuí cerca de cinco lojas verdes,
o Wal-Mart, por exemplo, não tem
obtido bons resultados com ener-
gia eólica, afirma Daníela de Fiori,
vice-presidente de comunicação do
Wal-Mart no Brasil. "Mas não de-
sistimos dessa idéia no Brasil. Es-
tamos fazendo testes com energia
eólica no Nordeste, onde acredita-
mos haver potencial", diz a execu-
tiva. Em dezembro de 2008, a rede
abriu as portas de um hipermerca-
do ecoeficientc no bairro de Campi-
nho, zona norte do Rio de Janeiro. A
loja reúne o maior número de inicia-
tivas sustentáveis que a empresa já
implementou em todas as suas cons-
truções. "Esta loja c resultado de um
trabalho que fazemos desde 2005,
testando e introduzindo mudanças
em nossas unidades, que contri-
buem para o meio ambiente. Muitas
já são permanentes e utilizadas em
várias de nossas lojas, independen-
te do formato. Em Campinho, reu-
nimos mais de 60 dessas iniciativas.
É a primeira vez que uma loja des-
se porte contempla tantas mudanças
relacionadas à sustentabilidade",
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disse Héctor Núñez. presidente do
Wal-Mart Brasil, na inauguração.

Com investimento total de R$ 52
milhões, parte dele para viabilizar as
ações sustentáveis que o hipermerca-
do apresenta, a expectativa é reduzir
no mínimo 25% o consumo de ener-
gia e 40% o de água. Apesar de o in-
vestimento ser um pouco maior do
que uma loja convencional, as econo-
mias de médio e longo prazo são sig-
nificativas, segundo a empresa.

O Wal-Mart Campinho combina o
desempenho econômico, ambiental e
social, reduzindo os impactos da ope-
ração, usando de forma racional maté-
rias-primas, água. energia, reduzindo a
geração de resíduos e aumentando os
índices de reutilização e reciclagem de
materiais, além de contribuir para apro-
ximar ainda mais a empresa dos públi-
cos com os quais se relaciona. De ini-
ciativas como letreiro com lâmpadas
LED (mais econômicas e duráveis),
paredes com blocos de isopor na facha-
da, uso de energia solar, até uniformes
feitos de garrafa PET recicladas., .car-

"Apesar de o
investimento ser
um pouco maior
do que uma loja
convencional,
as economias

de médio e
longo prazo são
significativas"

tazes de material reciclado e tinta sem
solvente, o Wal-Mart Campinho é pa-
drão em projetos de sustentabilidade.

Boa parte das ações está presente
em várias lojas e algumas, em todas.
Mais do que isso, o que está imple-
mentado nesta unidade pode - e vai
- ser utilizado nas construções daqui
para frente. "Todas as lojas do Wal-
Mart Brasil serão ecoeficieníes, em
diferentes níveis, de acordo com as
possibilidades geográficas e físicas
de cada unidade. As soluções implan-

tadas variam de acordo com as carac-
terísticas do terreno, localização da
unidade e o tipo de loja, mas o desa-
fio é introduzir o maior número pos-
sível de iniciativas e, assim, potencia-
lizar o benefício de cada mudança",
completa Héctor. 'Algumas delas
não são visíveis para o cliente, mas
tem grande impacto ambiental".

O Grupo Pão de Açúcar inaugu-
rou em junho de 2008 a sua primeira
loja ccoeficiente em Indaiatuba (SP)
e está colhendo informações para
saber que prazo terá o retorno sobre
o capital investido. Segundo execu-
tivos da companhia, o valor investi-
do na loja foi 10% superior ao total
desembolsado em um supermercado
comum, mas a expectativa é de que
ela gaste 14% menos energia. A uni-
dade é abastecida com energia pro-
duzida a partir da queima de bagaço
de cana. O Grupo ainda não bateu o
martelo sobre a abertura de uma se-
gunda loja verde, mas a expectativa
é de que o modelo consiga ser repli-
cado. "Estamos fazendo estudos de
terreno para saber quais são os mais
adequados", disse um executivo.
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