
No 2° pavimento do mercado esta localizado o estoque dos produtos. Como o 
mercado não utiliza embalagens os grãos, produtos de limpeza líquido, doces, 
produtos industralizados em geral ficam armazenados em cilindros de vidro com 
uma válvula dispensadora onde o cliente escolhe a quantidade exata de produto. 

A hortaliças se encontram em uma horta vertical. Projetada para receber 
iluminação natural e com irrigação automatizada, na parte inferior possui um ralo 
para recolhimento do excesso da água. As hortaliças são de produção exclusiva do 
mercado sendo a colheita de responsabilidade de um funcionário do setor

O Mercado Sustentável além de suas atividades comerciais será também um 
ponto de recolhimento de plásticos que serão destinados à reciclagem que 
proporcionará ao cliente um “voucher pet” ou seja, um desconto na aquisição dos 
produtos. Ao levar materiais plásticos para descarte, o material será pesado e o 
cliente receberá um cartão com créditos para utilizar em qualquer setor do 
mercado, o material será vendido para as empresas de reciclagem e ao final de 
todo o dia o material será coletado pela mesma.

O funcionamento do Mercado Sustentável possui alguns processos que difere dos tradicionais. O cliente que leva suas próprias embalagens de casa deve realizar a pesagem das mesmas antes de iniciar as compras para poder emitir uma etiqueta com o peso do recipiente e obter o desconto 
equivalente na mercadoria, caso o cliente não leve seus recipientes é possível adquirir retornáveis ou embalagens alternativas no mercado. Após as escolhas dos produtos o cliente se digere-se aos caixas  de pagamento, e caso necessário é possível adquirir sacolas retornáveis, ecobags, e ou 
biodegradáveis
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