
Construção:
lojas ecológicas são

a nova tendência

Ações sustentáveis se transfor-
maram em diferenciais de
mercado para empresas que
buscam atrair a confiança
dos consumidores. No Brasil,

iniciativas ecologicamente corretas começam a ser
incorporadas por varejistas. Alguns estão investindo
nas chamadas lojas ecoeficientes, construídas com
materiais provenientes de cadeias produtivas limpas.
Esse conceito, que começou a ser adotado por grandes
grupos e que também já é seguido por redes pequenas,
será a principal tendência no que diz respeito à cons-
trução de super e hipermercados nos próximos anos,
avalia Cláudio Yoshimura, arquiteto diretor da Yoshi-
mura Arquitetura de Varejo. Ele não revela números,
mas garante que cresce a quantidade de projetos de lo-
jas "ecológicas" encomendados à sua empresa.

Por Viviane Sousa

Daqui para a frente deverá
crescer a utilização de

materiais reciclados e de
cadeias produtivas limpas

na construção de lojas.
Por enquanto,

o custo é alto, mas os
ganhos são certos.

.

BENEFÍCIOS PARA O VAREJO
Redução de gastos e ganhos de imagem

O que tem despertado o interesse
do supermercadista é o fato de as
lojas ecoeficientes contribuírem
para a valorização da imagem da
empresa e, a longo prazo, garantir
redução de gastos, principalmente
com água e energia elétrica. "Em
alguns casos a redução pode che-
gar a 50%", diz Yoshimura:

O Walmart já tem seis lojas
ecoeficientes. Cinco delas foram
inauguradas em 2009. Na unida-
de do Morumbi (SP), a economia
com energia elétrica é de 25%





e com água, 40%. Postes de luz
alimentados por uma placa foto-
voltaica, que converte a radiação
solar em energia elétrica, e lâm-
padas LED foram instaladas no

estacionamento. A área de vendas
ganhou lâmpadas fluorescentes e
a luz solar passou a ser mais bem
aproveitada com telhado especial.
A água da chuva é utilizada no
sistema de irrigação do jardim e
na limpeza da loja. Os banheiros
foram equipados com descarga a
vácuo, torneiras com aeradores
(dispositivo que mistura ar na
água) e reguladores de vazão (que
limitam o volume de água por
acionamento).

Héctor Núñez, presidente da
operação brasileira da rede, ga-
rantiu que todos os próximos
hipermercados e CDs do grupo
serão ecologicamente corretos.
"Estamos avaliando como fare-

mos com as outras bandeiras", in-
formou Núñez.

A rede Verdemar, cinco lojas,
vai inaugurar sua primeira unidade
verde ainda no primeiro semestre
deste ano, em Belo Horizonte. O su-
permercado, de 2 mil m2 de área de
vendas e 18 checkouts, terá sistema
para reutilização de 90% de toda a
água usada, e gerador de energia
ativado por biodiesel. Uma usina
de fabricação desse combustível, a
partir de óleo de cozinha usado, já
foi construída na unidade.

RETORNO DO INVESTIMENTO
O negócio se paga em cinco anos

A surpresa que o varejista pode ter
ao decidir investir numa loja eco-
eficiente é o valor da obra. Segun-
do André Martinho, também da
Yoshimura Arquitetura, o projeto
de uma loja sustentável é 7% a 10%
mais caro que o projeto de uma
loja tradicional. "A boa notícia é
que o capital pode ser recuperado
em 5 anos, graças à economia com
a operação", ressalta.

Mas atenção: o conceito de loja
verde traz implícito o incentivo a
práticas de consumo consciente e
sustentável. Você pode, por exem-
plo, disponibilizar espaço para
captação e separação de lixo. O
importante é inserir o cliente nes-
se novo mundo, para capturar sua
cumplicidade e apego a tudo que é
ecologicamente correto.
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