
Pão de Açúcar lança blog verde 

Espaço aborda temas ligados à sustentabilidade, preservação do meio ambiente e bem-estar 
da comunidade e será extensão das cinco lojas verdes da rede. 

A rede Pão de Açúcar, parceira do Akatu, lançou o blog Pão de Açúcar Verde , um canal para 
dialogar sobre questões relacionadas à sustentabilidade, expor a importância de atitudes 
ecologicamente corretas e mostrar a atuação da rede em prol da comunidade e do planeta. A 
iniciativa é seguida do lançamento de mais quatro lojas construídas com padrões exigidos pela 
ONG norte-americana Green Building Council para a certificação LEED (do inglês Liderança em 
Energia e Design Ambiental). A pioneira delas, instalada na cidade de Indaiatuba, em São 
Paulo, é a primeira do setor na América Latina a conquistar o selo. 

Segundo a rede, o blog será uma extensão virtual das lojas verdes, reunindo informações 
sobre preservação do meio ambiente, consumo consciente, bem-estar da comunidade, 
desenvolvimento social, alimentação saudável e reciclagem. “Queremos que as pessoas 
entendam a importância de cada um fazer a sua parte”, conta Paulo Pompilio, diretor de 
responsabilidade socioambiental do Grupo Pão de Açúcar. “A idéia é incentivar o consumo 
consciente e as práticas ambientalmente responsáveis que podem ser incorporadas ao dia a 
dia, como incluir em suas compras mais produtos orgânicos e naturais, reciclar, usar sacolas 
retornáveis e preferir a utilização de bicicletas e de carros movidos a biocombustível”. 

A loja de Indaiatuba foi inaugurada em junho de 2008 e serve de modelo para a construção de 
todas as novas lojas da rede, como é o caso das quatro recém-inauguradas, três delas na 
capital paulista e outra no interior, em Ribeirão Preto. 

Loja Verde vai além de economizar água e energia 

Para que seja obtido o selo LEED, é preciso atender a uma série de exigências feitas pelo 
Green Building Council, o órgão certificador. Todo o processo da obra é monitorado para que o 
impacto seja o menor possível desde a construção da edificação. Durante a construção, é 
preciso ter controle de sedimentação e erosão do solo, utilizar boa parte usar mão-de-obra 
local e de fornecedores de materiais locais para evitar transporte de longas distâncias, e 
minimizar o impacto da obra para vizinhos e comunidade. Depois de concluída, a obra precisa 
ser eficiente na utilização de água e energia, mas também levar em conta equipamentos 
usados, mobiliário, conforto e bem-estar. Outro fato importante é que a certificação não é 
dada na conclusão da obra, mas somente depois de um período de observação, garantindo 
assim que as técnicas aplicadas trarão resultados. 

Além de seguir os padrões de construção ecoeficiente, as lojas verdes têm iniciativas que 
contribuem para a preservação ambiental e desenvolvimento social. Há, por exemplo, estações 
de recolhimento de material reciclável, linhas de produtos orgânicos ou que promovem o 
comércio solidário e treinamento dos funcionários para entender e disseminar o consumo 
consciente.  

Fonte: Instituto Akatu. [Portal]. Disponível em: <http://www.akatu.org.br>. Acesso 
em: 2 fev. 2010. 


