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"Para que uma loja seja sustentável ela precisa a t rair 

o consumidor, ajudá-lo a tomar as melhores decisões de 

compra, gerar lucro no caixa e ser admirada por todos os 

públicos pelas boas soluções apresentadas em relação à 

mobilidade urbana, barulho e alteração na rot ina do seu 

entorno", avalia. 

Para sustentar essa tese, Figueiredo mostra uma pesquisa 

de confiança que revelou que 9 2 % dos clientes das lojas 

seguem recomendações de amigos e parentes no momento 

da escolha do varejo a ser 

frequentado. Já 7 0 % dos 

consumidores também 

se orientam por meio de 

opiniões on-l ine e 4 7 % 

estão sempre atentos aos 

anúncios feitos em TV. 

"Para fazer a diferen

ça e ser escolhido pelo 

shopper, o varejista pre

cisa ter pontos básicos — 

qualidade, atendimento 

e bons preços — e neces

sita agregar outros itens 

como responsabilidade 

socioambiental e ética 

(praticar o que se pro

paga)". Para Figueiredo, 

agindo desta maneira , 

um empresário do varejo 

conseguirá transformar 

o ponto de venda em 

ponto de compra. 

"Se colocando no lugar do consumidor e oferecendo a ele 

algo mais, como aprazibilidade (como iluminação adequa

da), atratividade (corredores mais amplos e bem sinaliza

dos), facilidade para estacionar e pequenas indulgências, as 

vendas podem crescer em até 40%", aposta. 

O presidente do Grupo SustentaX aponta que 8 5 % dos 

consumidores brasileiros a f i rmam estar dispostos a dar 

preferência a produtos socioambientalmente responsáveis. 

7 8 % deles já levam em conta a etiqueta de economia de 

energia elétrica no momento da compra; e cerca de 5 0 % dos 

brasileiros, segundo ele, estariam dispostos a pagar até 10% 

a mais em produtos sustentáveis. 

"Isso significa que tudo que o varejista faz para melhorar 

o seu negócio, buscando transformá-lo em um comércio 

sustentável, deve chegar à percepção do consumidor f inal . 

Se o cliente t iver a consciência de que o empresário está 

agindo de acordo com as regras capitalistas, mas respeitan

do condições que permitam práticas benéficas a todos, ele 

provavelmente ganhará a fidelidade de muitos shoppers", 

resume Figueiredo. "É preciso criar um novo conceito em 

supermercado que atraia os potenciais clientes pela facil i

dade da compra, pela éti

ca, fazendo-o voltar pela 

sensação de acolhimento 

e bem-estar", conclui. 

Alta qualidade 
ambiental 

Dentro do mesmo te

ma, o Diretor de Projetos 

e Obras da Leroy Merl in , 

Pedro Sarro, apresentou, 

por meio de um caso prá

tico, os desafios e benefí

cios da Construção Sus

tentável, da certificação 

de construção e do uso 

e operação de uma loja 

sustentável. 

Sarro lembra que um 

antigo slogan do início do 

capitalismo dizia: lucro 

acima de tudo. Contudo, 

com o passar das décadas e com a degradação do planeta, teve 

início, nos anos 1980, um movimento contrário à destruição 

da natureza, atingindo em cheio a produção sem fronteiras. 

Atualmente, analisa Sarro, o mundo se volta à tentativa 

de minimizar os impactos ambientais, à medida que as cida

des, países e a população mundial crescem, com o chamado 

capitalismo consciente. 

"Para crescer, gerar lucro e manter o ecossistema em fun

cionamento perfeito, é preciso criar novas formas de obter 

rentabilidade. Mas só vamos conseguir criar novas maneiras 

de ganhar dinheiro sem destruir o meio ambiente quando 

adquirirmos consciência de que não é o planeta que está em 

risco, e sim a raça humana", adverte o diretor. 
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Text Box
Anúncio



A Leroy Merlin, detentora do certificado AQUA (Alta Quali

dade Ambiental), possui 23 empresas em 12 países. No Brasil, 

são 31 lojas e todas sustentáveis. 

"Entre as exigências para obter o AQUA, é preciso apre

sentar qualidade ambiental do edifício, gerenciamento dos 

impactos sobre o ambiente exterior, criar condições sadias 

e confortáveis para o ambiente interno (preservação da 

saúde ocular e respiratória de todos que passam pelo local 

e que a l i t rabalham), aplicação de métodos que levem à 

economia de energia elétrica e de água, e desenvolvimento 

de práticas como a reciclagem e o reuso", elenca Sarro. 

Ele avalia que o crescimento da rede Leroy M e r l i n no 

Brasil e no mundo está totalmente atrelado ao vínculo dela 

à busca pela sustentabilidade absoluta. "Conversamos com 

nossos clientes, sabemos que eles aprovam o nosso foco em 

construir lojas totalmente sustentáveis, que economizem 

energia elétrica, água e que reduzam por meio da tecno

logia os impactos que refrigeradores e ar-condicionados 

podem provocar no meio ambiente", defende. 

Sarro conclui a f i rmando que a empresa tem consci

ência de que muitos clientes da Leroy M e r l i n se f i d e l i 

zaram a p a r t i r do momento em que conheceram essas 

práticas sustentáveis. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 148, p. 148-1550, jun. 2013.




