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velho e bom dinheiro é o que tem 
feito os supermercados britânicos 
superarem uns aos outros ao criar 
lojas que são verdadeiras obras de 
arte no quesito sustentabilidade. E 
isso é muito bom. Segundo um estu-
do publicado pela Carbon Trust, em-
presa inglesa especializada em aju-
dar as companhias a reduzir emis-
são de carbono e aeconomizar ener-
gia, os varejistas que investem em 
fontes renováveis podem diminuir 
em mais de 20% o valor de suas con-
tas de eletricidade - um belo incen-
tivo quando você considera que o 
preço da energia elétrica está pre-
visto para ir às alturas, com aumen-
to de 37% até 2020. 

"Antes havia uma agenda moral e 
verde. Hoje, o que existe é uma agen-
da financeira", explica Ian McKeever, 
diretor da Wems International, em-
presa que faz gerenciamento de en-
ergia por wireless. 

A empresa de McKeever integra 
um número crescente de compa-
nhias ambientalistas que estão tra-
balhando com os supermercadis-
tas para conceber a próxima desco-
berta em design de lojas ecológicas. 
Afinal, cada inovação apresentada 

por um varejista é seguida por ou-
tra idéia ainda melhor do concor-
rente. Esse tipo de competição sau-
dável tem colocado os supermerca-
dos britânicos muito à frente de ou-
tros setores do varejo. "A realidade 
é que o varejo alimentício tem a li-
derança no gerenciamento de ener-
gia", comenta McKeever. 

Muitas das ecoinovações mais bri-
lhantes estão acontecendo nos hi-
permercados. A rede britânica Tes-
co foi considerada a varejista mun-
dial número um no combate às mu-
danças climáticas nos últimos dois 
anos em função do seu projeto de 
descarte de carbono. Ela garan-
te que se tornará uma companhia 
neutra na emissão de carbono até 
2050, segundo seu último protoco-
lo de intenções. Em 2010, inaugu-
rou a primeira loja do mundo com 
emissão zero de carbono, em Ram-
say, Cambridgeshire, na Inglaterra. 
E, desde então, abriu mais duas uni-
dades, seguindo o mesmo padrão. 

As filiais usam luz natural e pla-
cas solares para reduzir o custo de 
iluminação das lojas, além da água 
da chuva para a descarga dos ba-
nheiros e lavagem de carros. A lo-
ja também resolveu o emblemático 
problema dos refrigeradores equi-
pando-os com portas e eliminando 
o uso do prejudicial gás refrigera-
dor CFC. A Tesco está muito con-
fiante que suas inovações ecológi-
cas serão capazes de provocar mu-
danças potenciais nos negócios. 
Tanto que oferece tour a seus clien- • A ut
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tes, para que eles possam ver com 
seus próprios olhos como funcio-
na a tecnologia de ponta imple-
mentada pela empresa. 

A rede Sainsburys, cuja primeira 
ecoloja foi inaugurada há cerca de 
uma década, não fica nada atrás. A 
tecnologia utilizada em suas últi-
mas unidades verdes está à frente 
de muitos concorrentes. 

Implantada em seis lojas em 2011, 
com previsão de mais 20 neste ano, 
o sistema, desenvolvido em par-
ceria com uma empresa de petró-
leo, ataca o problema de desperdí-
cio de energia de uma forma ino-
vadora. Em vez de o calor gerado 
pelas unidades refrigeradas ser ca-
nalizado para o telhado das lojas, é 
direcionado 500 metros abaixo do 
solo em uma série de pequenos tú-
neis, que simultaneamente aque-
cem e esfriam as lojas. 

E a Sainsburys tem uma equipe 
inteira de cientistas trabalhando, 
no momento, em todo o seu por-
tfólio de lojas, tanto novas quan-
to antigas, para avaliar se a base 
dos edifícios permite a instalação 
desse sistema. Isso é mais do que 
apenas criar 'ecolojas conceituais', 
diz o diretor de desenvolvimento 
de unidades da Sainsburys, David 
Sheehan. A mudança tem um im-
perativo financeiro importante. 

"Estamos tornando nossas lojas 
mais sustentáveis porque nossos 
clientes esperam isso de nós, mas 
toda mudança efetuada tem tam-

bém uma razão comercial", ele ex-
plica. Porém, nem todas as inicia-
tivas são sinônimos de sucesso. A 
própria Sainsburys criou um me-
canismo capaz de gerar energia pa-
ra as lojas, utilizando o tráfego de 
veículos no estacionamento, que 
apresentou falhas já nos primeiros 
dias depois de implementado. 

A inovação sustentável é, por-
tanto, muito mais um caso de tes-
tes, de erros e acertos. "Os varejis-
tas tentam fazer coisas inovadoras, 
mas também enfrentam barreiras", 
explica Rob Sargent, diretor de va-
rejo na Stride Treglown Architects. 

"Penso que será uma combinação 
de descobertas, testando o que fun-
ciona e o que não funciona. É isso 
que ditará o futuro das lojas ecoló-
gicas", prevê. "Será muito mais uma 
evolução, do que uma revolução." 

Uma coisa é certa: boa parte do 
varejo britânico saiu na frente. Se 
o interesse ecológico é prioritaria-
mente financeiro não interessa. O 
importante é ter programas sérios, 
de resultados palpáveis. 
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ECOLOGIA 
PRA VALER 
Confira as soluções adotadas 
pelas maiores varejistas 
do Reino Unido para 
suas lojas sustentáveis 

Os investimentos das grandes re-
des de varejo britânicas em lo-
jas ecológicas impressionam. 
Essas empresas contam, em al-
guns casos, com pesquisadores 

que estão desenvolvendo soluções mais 
sustentáveis para suas lojas. O principal 
foco tem sido principalmente a redução 
de gás carbônico em suas operações e 
de gastos com energia elétrica. A mais 
ousada é a Tesco, que pretende zerar 
as emissões em 2050. A diminuição se-
rá gradual. Até 2020, emitirá 30% menos 
gás do que hoje. Já no que se refere à eco-
nomia de energia, uma rede que apre-
senta uma solução interessante é a Wai-
trose. A varejista possui, em uma de suas 
lojas, sistema de refrigeração à base de 
água e propano para suas geladeiras. A 
partir dessas iniciativas, é fácil deduzir a 
importância que o tema tem para essas 
empresas. Veja o que as principais vare-
jistas britânicas estão adotando e ava-
lie se é viável para seu supermercado. • 
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Text Box
Fonte: Supermercado Moderno, São Paulo, ano 43, n. 514, p. 63-68 , mar. 2012.




