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Yamada adota modelo de 

loja sustentável 

Fazer uma loja para atender ao mercado atu
al e para daqui a dez anos. Essa é a opção 

do Grupo YYamada, que está completando 60 
anos. Depois de notória expansão em Belém, 
o grupo criado em 1950 por Yoshio Yamada pre
tende cont inuar crescendo, agora de olho no 
interior do estado. 

Segundo o vice-presidente da empresa, Fer
nando Yamada, em 2010 a rede vai investir R$ 15 
milhões e abrir mais cinco lojas, três na capital 
e duas no interior. Ainda neste primeiro semes
tre, a capital paraense vai ser contemplada com 
mais uma unidade, em Presidente Vargas, bem 
como nas cidades de Ananindeua e Vigia. 

Os planos da rede Yamada vão além. 0 foco 
é o crescimento contínuo, tanto é que no ano 
passado a empresa ampliou seu CD, de 54 mil 
para 70 mil metros quadrados, e investiu R$ 12 

milhões principalmente na compra de terrenos 
que garant i rão a expansão fu tura de suas lo
jas. Já é certa, por exemplo, a loja de Marabá 
(programada para 2011 - com a conclusão da 
duplicação da Transamazônica). 

0 ponto de partida para essa expansão es
t r a t é g i c a fo i a a b e r t u r a do Yamada Plaza 
Castanhal, distante 74 qui lômetros de Belém. 
Trata-se de um hipermercado de dois andares, 
com 11 mil metros quadrados de área de ven-



das, acrescido de área de lazer com três salas 
de cinema, o que totaliza 19,6 mil metros qua
drados de área construída. A loja foi concebida 
para acompanhar o desenvolvimento da região 
nos próximos cinco a dez anos. 

Sustentáveis 

Economizar recursos como água e energia é 
pr ior idade neste novo concei to de loja, que 
conta com ef ic iente sistema de captação de 
água de chuva (via te lhado) e de armazena
mento em cisternas com capacidade para 3 0 0 
mil litros. Essa água é utilizada no resfr iamento 
dos sistemas de re f r igeração, nos sani tár ios 
e na prevenção e no combate a incêndios. 

O formato sustentável do Plaza Castanhal, 
que completa um ano de atividade, comprovou 
sua eficiência ao longo de 2009 e inspirou a cons
trução da 17a unidade do Grupo, inaugurada em 
dezembro passado em Jaderlândia, distr i to de 
Ananindeua. Com seis mil metros quadrados de 
área de vendas e 37 check-outs, a construção 
dessa loja exigiu investimento de R$ 10 milhões. 

"A sustentabilidade, além de ambiental e so
cial, tem de ser econômica, para viabil izar a 
continuidade e o sucesso desse novo conceito 
de loja. Desenvolvemos um modelo de loja sim
ples, que visa economia de insumos importan
tes como água e energia, e ainda incentiva a 
conscientização dos consumidores para a pre
servação ambienta l , por meio de programas 
de coleta seletiva de resíduos sólidos e do uso 
consciente de sacolas plásticas", explica Fer
nando Yamada. 

Menos energia 
"Cada loja é planejada para ser econômica e 

ter alto desempenho. Por isso, investimos na 
sua eficiência energética pensando não só em 
suas necessidades atuais, mas nos próximos 
cinco ou dez anos", diz o gerente geral de en
genharia da rede, André Leite. 

O engenhe i ro acrescenta que, com equi
pamentos de ponta, todo o controle das lojas é 
feito na matriz, em Belém, onde ele tem acesso 



a tudo o que acontece. Ele explica que o siste
ma de ref r igeração e de ar condic ionado do 
Castanhal consome 7 0 % da energia e o restan
te é gasto em outras áreas. A energia utilizada 
é produzida por quatro grupos geradores de 650 
kVas, com silencioso hospitalar, que atenua os 
índices de ruído para 45 decibéis (10 metros da 
fonte), conforme determina a legislação. 

O ar condicionado, por sua vez, tem sensores 
que regulam a temperatura do ambiente inter
no com a do ambiente externo e proporciona 
muita economia de energia e os compressores 
ligados a ele diminuem automaticamente a fre
quência, garantindo a manutenção da tempera
tura em 23°C no interior da loja. 

Outro ponto de destaque é o sistema de ilu
minação, que uti l iza luminár ias especiais de 
5 4 w a t t s i m p o r t a d a s , d e s e n v o l v i d a s pela 
Phillips. Graças a canaletas refletoras (dômus), 
esse sistema gera luminosidade semelhante à 
produzida por lâmpadas de 100 watts e chega 
a economizar até 3 5 % de energia elétrica. No 
telhado, uma subcobertura com manta espe
cial termoacúst ica evita o impacto da radia
ção solar, que ajuda a manter a temperatura 
do ar condicionado equilibrada e reduz os cus
tos de manutenção desse equipamento. 

A exemplo do que ocorre com o sistema de 
i luminação da loja de Castanhal, que privi le
gia a i luminação natura l por meio de telhas 
translúcidas integradas à cobertura Rol-lon, na 
loja de Jaderlândia, que tem um único piso, a 

i luminação natural contr ibuiu ainda mais para 
economizar energia elétr ica. 

0 concei to de sustentabi l idade também é 
n i t i damente percept íve l no piso do Yamada 
Castanhal, o mesmo da matr iz , no cent ro de 
Belém. Bem popular, essa loja cresceu e deu 
origem a todo o grupo Yamada, que passou a 
u t i l i za r piso fosco no s u p e r m e r c a d o e de 
porcelanato natural (br i lhante) no magazine, 
onde f icam os itens de maior valor agregado 
da loja. Para a área de estacionamento, o Gru-



po começa a adotar o padrão util izado na uni
dade de Jaderlândia, que uti l iza concreto em 
vez de asfalto. 

Definidos os novos processos de sustenta
bi l idade para a cons t rução de suas lojas, o 
Grupo Yamada foca cada vez mais na presta
ção de serviços a seus clientes. "Desenvolve
mos d iversas tecno log ias de serv iços para 
melhorar o a tend imento nos caixas. São ser
viços que vão da compra de gás ou da recarga 
do celular até serviços bancários mais espe
cíficos, tudo para facil i tar a vida dos cl ientes", 
af i rma Fernando Yamada. 
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