
Recursos naturais são fáceis de se economizar. 
Responsabilidade e conscientização de todos, 
além de iniciativas sustentáveis, são os 
grandes aliados 

onsideradas despesas, a água 
e a energia elétrica são essen
ciais para a atividade comer
c ia l , pois, mesmo que o su
permercado não tenha como 

at ividade-f im a venda deles, os recur
sos naturais estão na base da estrutura 
para seu funcionamento . Pequenos ou 
grandes estabelecimentos podem eco-

n o m i z a r a part i r da conscient ização 
dos funcionários e clientes, mas tam
bém é recomendável trocar lâmpadas 
e reatores, regular torneiras e ut i l izar 
água de reúso. 

Todos os estabelecimentos podem ra
cionalizar o uso de água como fez, por 
exemplo, o Walmart do M o r u m b i , que 
passou a economizar até 60% na conta 

de água e esgoto após a instalação de 
dispositivos automáticos que regulam o 
tempo de vazão em pias e chuveiros. 

No caso dos sanitários, cujo uso con
vencional gasta no mínimo 60 litros de 
água, o Walmart investiu nos modernos 
vasos com descarga a vácuo, já ut i l iza
dos em aeroportos e alguns shopping 
centers, e d i m i n u i u o desperdício para 
1 litro de água. 

Os mictórios, presentes nos banhei
ros masculinos, também não u t i l i z a m 
água, mas pedras especiais que contêm 
produtos químicos para el iminar odores. 
"Mui tos clientes que usam o sanitário 
mascul ino acham que as pedras bran
cas, na base do mictório, são sabonetes, 
pois não há odor algum no ambiente, só 



perfume de limpeza", comenta o gerente, 
Evânio Pontes. A loja também aproveita 
a água da chuva para regar os jardins e 
lavar as calçadas. 

Sob pressão 
Enquanto a sustentabilidade ainda é 

uma iniciativa para poucos, sobretudo 
quando exige investimentos de vulto, 
adquirir uma máquina de lavagem por 
pressão, por exemplo, está ao alcance 
de qualquer supermercadista. Segundo 
o diretor do segmento de máquinas da 
Associação Brasileira do Mercado de Lim
peza Profissional (Abralimp) e gerente de 
marketing da Electrolux, Elias Mansur, 
as lavadoras de alta pressão economizam 
até 85% de água e produtos de limpeza. 
"Alguns podem achar que por ser elétrica 
a máquina gasta o equivalente à água em 
energia, mas os estudos que fizemos na 
empresa mostram que isso não é verda
de, pois o gasto de eletricidade também 
é ínfimo", observa. 

Outra vantagem apontada por ele é a 
economia de tempo, pois o mesmo tra
balho executado em 20 minutos pode 
ser feito em 5, com a mecanização da 
limpeza. "Antes, havia uma discussão 
sobre o fato de a máquina ocupar o lu
gar do funcionário, desempregando as 
pessoas. Hoje esse mito se desfez, pois 
com a mecanização abrem-se oportuni
dades de novos negócios e é possível em
pregar mais gente", acrescenta o diretor, 
que aponta vantagem adicional no uso 
das lavadoras de pressão principalmente 
nas seções de açougue e peixaria. "Algu
mas lavadoras têm dispositivo de água 
quente, que derrete a gordura e propicia 
higienização eficiente com economia", 
ressalta ele. 

Eficiência e economia 
No Walmart Morumbi, as lâmpadas 

LED, mais claras, utilizadas na fachada, 
e as fluorescentes, na loja, reduziram a 
conta de energia em 40% aproximada
mente. A iniciativa de trocar as lâmpadas 
é a primeira medida para economizar a 
baixo custo e também melhorar a efici
ência luminotécnica. 

Pensando nisso, o gerente da rede 
Futurama, unidade Pinheiros, Roberto 
Dias, substituiu o sistema de lâmpadas 
incandescentes por fluorescentes. "Ob-

servei a iluminação em uma loja, há 
três anos, e levei um ano para conven
cer a empresa, mas valeu a pena, pois 
hoje economizo mais de 60% em ener
gia elétrica", comenta ele, que atribui o 
resultado também à manutenção e ao 
controle dos equipamentos elétricos e 
das instalações. 

O engenheiro eletrônico e diretor do 
Senai Mariano Ferraz, em São Paulo, Nor
ton Pereira, produziu uma cartilha es
pecial, cedida gratuitamente pelo Senai, 
para orientar empresas e consumidores 
sobre as vantagens da redução de vazão 
de água para o sistema elétrico. "Para 
economizar água e energia no chuveiro, 
o melhor é estrangular a água quente na 
potência média, pois como a potência 
é fixa tem-se o mesmo calor gastando 
menos", observa Pereira. 

Parcerias luminosas 
Recorrer à experiência técnica da in

dústria pode render boas parcerias para 
eliminar o excesso de despesa com ilu
minação, por exemplo. A Phillips apre
sentou neste ano um novo sistema que 

promete benefícios a médio prazo. Um 
case do varejo apresentado pela empresa 
estima que, em um período de utilização 
desse sistema por 16 horas ao dia, 30 dias 
por mês, o retorno se dará em aproxima
damente 14 meses. 

A proposta é reduzir até 55% do con
sumo de energia e aumentar em 100% 
a vida útil de lâmpadas e reatores, além 
de proporcionar melhor acabamento, 
facilidade na manutenção e rapidez na 
instalação. 

Destinado a supermercados e grandes 
áreas comerciais, o sistema de ilumina
ção tem estilo clean, sem fios aparentes, 
e é composto por lâmpadas fluorescentes 
em série, refletores em alumínio brilhan
te, cabeceiras removíveis e refletores bas
culantes. A manutenção pode ser efetua
da sem necessidade de retirar a luminária 
do local instalado. (V.A.) 
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