
Loja verde do Wal-Mart recebe consultor internacional
para falar sobre o futuro da sustentabilidade nas empresas

N
ão é de hoje que os gran-
des grupos empresariais
acordaram para a impor-
tância das ações de pre-

servação ao meio ambiente na cons-
trução de uma imagem sólida, onde o
consumidor possa se espelhar. Muitas
destas companhias investem em cons-
truções literalmente sustentáveis, por
dentro e por fora. É o caso da unidade
da rede varejista Wal-Mart localizada
no Morumbi, zona sul da capital pau-
lista, batizada de Loja Ecoeficiente.

Ao chegar à loja, o primeiro indício
de preocupação ecológica: a calça-
da é feita com material reciclado. Em
sua composição, são utilizados mate-
riais como pneu triturado proveniente
de reciclagem controlada que deixam
o concreto mais resistente. A medida
ajuda a tirar do meio ambiente esse
material que demora décadas para se
decompor. Ainda do lado de fora, ou-
tra diferença. Uma das fachadas é feita
com blocos de EPS, o popular isopor,
ótimo isolante térmico. As tintas claras
à base de água utilizadas nas paredes

da unidade são menos poluentes, refle-
tem calor e também ajudam a diminuir
a temperatura interna. Tudo isso ate-
nua a passagem de calor para o interior
da unidade e ajuda a reduzir a energia
que se gasta com ar-condicionado.

Do lado do dentro, as ações ambien-
tais ficam mais visíveis. As lâmpadas
fluorescentes, a iluminação LED en-
contrada em vários locais e o ar-con-
dicionado inteligente, programado de
acordo com o horário de funcionamen-
to da loja, poupam metade de energia.
Em relação ao uso da água, o quadro é
o mesmo. O reuso da água da chuva,
descargas a vácuo e os mictórios a seco
são itens utilizados para economizar
este bem do planeta.

Para dar voz a essas ações, a rede va-
rejista formou o "Pacto pela sustentabi-
lidade", que tem o objetivo de propor a
especialistas e fornecedores que assu-
mam o compromisso de construir "uma
cadeia de suprimentos do futuro". Para
coroar a ação, foi promovido no mês
passado um encontro que reuniu espe-
cialistas referências no assunto.

Entre os convidados, estava o con-
sultor americano e autor do livro "O
verde que vale ouro" (Editora Campus/
Elsevier), Andrew Winston, escrito em
parceria com Daniel C. Esty. Na pu-
blicação, eles orientam líderes frente
a um planeta com escassez de recur-
sos, restrições regulatórias e conscien-
tização de consumidores por medidas
de preservação da natureza. "Oriento
empresas do mundo todo para o fato
de que não é um trabalho difícil estar
do lado da sustentabilidade. Além dis-
so, os custos iniciais para este tipo de
operação são rapidamente revertidos
em credibilidade e conquista de con-
sumidores", enfatiza.

Winston explica ainda que de nada
adianta as empresas se aliarem nesta
causa, se as outras duas bases do tripé,
governo e consumidores, não tomarem
consciência da questão de forma mais
contundente. "Os outros dois lados da
moeda precisam se mexer mais. Deste
grupo, o consumidor é o que mais es-
tá para trás. Mas, aos poucos, isso está
mudando",conclui.
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