
PAPEL,
PLÁSTICO
OU PRADA?
Em sintonia com o movimento
antiplástico, fica chique fazer
supermercado com as sacolas
ecológicas criadas por estilistas

LISA MCLAUGHLIN

ara mulheres com senso de moda, cada esta-
ção tem uma bolsa de sucesso. Blogs sobre
consumo, horas de almoço e episódios intei-
ros de Sex and the city são dedicados a discu-
tir a lista de espera, as longas filas e os su-

bornos aos vendedores-chave, quase sempre neces-
sários para conseguir antes de todos as mais dese-
jadas bolsas de Birkin, Marc Jacobs, Balenciaga



ou Fendi. Assim, quando a mais nova
bolsa do momento, criada pela guru
inglesa Anya Hindmarch, foi posta à

venda na Inglaterra em abril, não
foi nenhuma surpresa os de-

votos começarem a fazer
fila às 2h da manhã ou as
20 mil cobiçadas peças te-

rem se esgotado às 9h. O es-
tranho é que, em lugar de
uma loja de departamentos
ou uma butique exclusiva,
os viciados em moda
acamparam diante de su-
permercados. E o artigo
em questão não era uma
das luxuosas bolsas de
mão metálicas de Hind-

delas são consumidas por ano só nos
Estados Unidos. Muitas acabam presas
em árvores, entupindo bueiros nas ruas
e matando pássaros e criaturas maríti-
mas que as ingerem acidentalmente.
Enquanto legisladores de todo o mun-
do debatem taxar ou proibir o uso de
artigos derivados de petróleo - que, se-
gundo especialistas, levam até mil anos
para se decompor -, as celebridades
têm feito sua parte para levar os con-
sumidores em direção a um caminho
mais verde. A bolsa ecológica da moda
foi fotografada nos braços das atrizes
Keira Knightley, Alicia Silverstone e Re-
ese Witherspoon.

E Hindmarch não é a única estilista
de luxo - suas peças costumam custar

é vida saudável, e acho que a moda tem
uma participação nisso, pois as pessoas
vêem fotos de modelos e celebridades,
como Gwyneth Paltrow carregando um
colchão de ioga e água mineral."

Mas ser o Prius (carro ecológico) das
bolsas de plástico tem seu lado ruim.
Depois do tumulto em Taipei, as vendas
da bolsa de Hindmarch foram cancela-
das em Pequim, Jacarta, Xangai e Cin-
gapura. E, ironia, algumas das bolsas I'm
not a plastic bag vendidas após o come-
ço do conflito em Hong Kong foram em-
brulhadas em sacolas plásticas para im-
pedir que seus donos e donas fossem
roubados no caminho de casa.

Ainda assim, o movimento antiplás-
tico continua seguindo em frente. Ban-

milhares de dólares cada - tentando
melhorar o mundo uma bolsa por vez.
Ao lado dela, na tentativa de convencer
os fashionistas a levarem suas compras
para casa em bolsas reutilizáveis, está
Stella McCartney, a estilista inglesa - e
filha de Sir Paul -, cuja bolsa de algo-
dão orgânico custa US$ 495. A bolsa
dobrável de seda da Hermes custa qua-
se o dobro disso, enquanto a de lona da
Louis Vuitton é vendida por inacreditá-
veis US$ 1.720. É claro, as pessoas que
podem pagar esse preço provavelmente
estão gastando mais do que deveriam
na despesa do mês. Mas Hindmarch
acha que tais símbolos de moda podem
ter um poderoso efeito propagador. "Ha-
via uma época em que era bacana to-
mar café e fumar", diz ela. "Agora, tudo

gladesh, França, Uganda e alguns ou-
tros países aprovaram proibições nacio-
nais da inadequada sacola descartável.
Este ano, San Francisco tornou-se a
primeira cidade americana a proibir
sacolas não-biodegradáveis em grandes
redes de supermercados e farmácias.
Legislações similares estão sendo dis-
cutidas em Boston, Santa Cruz (Cali-

FRENESI
O lançamento

da sacola
de Anya

Hindmarch,
a US$ 15,

provocou filas
e até tumulto

multidão de fãs de Hindmarch for-
çou a polícia a fechar um shopping em
Hong Kong - é o resultado de um es-
forço calculado para incentivar os con-
sumidores a usarem menos sacolas plás-
ticas descartáveis. Cerca de 88 bilhões

limitada - diversos candi-
datos a dono foram pisotea-

dos em Taipei, Taiwan, em ju-
lho, mesmo mês em que uma

march, mas uma saco-
la de lona de US$ 15
criada para carregar as
compras e bordada
com a frase I'm not a
plastic bag (Eu não sou
uma sacola plástica).

O frenesi em torno
dessas bolsas com edição
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fórnia) e Portland (Oregon). Em Anna-
polis (Maryland), Alderman Sam
Shropshire está pressionando pela
aprovação de uma das regulações ao
plástico mais rígidas do mundo: proi-
bir sacolas plásticas em grandes ca-
deias e pequenos comércios, forçando
pequenos restaurantes, por exemplo, a
abandonarem a "quentinha". "Com
nossa proximidade a Chesapeake Bay,
não há outra opção além de proteger a
vida marinha", diz Shropshire.

Os ambientalistas aplaudem tais
esforços, mas temem um indigesto
efeito colateral: o aumento do uso
de sacolas de papel. Segundo o
Conselho de Defesa dos Recur-
sos Naturais, a demanda por
sacolas de papel nos Estados
Unidos consome 14 milhões de
árvores por ano. E a Agência
de Proteção Ambiental ressalta
que a produção de sacolas de
papel significa maior uso de e-
nergia e poluição da água do que
a de sacolas plásticas. Embora sejam
biodegradáveis e recicláveis, sacolas de
papel são mais pesadas e, portanto,
usam mais combustível fóssil durante
o transporte. Também são mais caras
para os varejistas, a 5,7 centavos de
dólar a unidade (até 17,6 centavos de
dólar, com alças), contra os 2,2 centa-
vos de dólar por sacola plástica. Dian-
te dos contras tanto do papel quanto
do plástico, talvez a bolsa de US$ 1.720
não seja tão ultrajante. "Todos têm
olhado esse debate de modo incorre-
to", diz Shropshire. "Não é papel ver-
sus plástico. Trata-se de nos livrarmos
do plástico, em favor do papel reciclá-
vel e das bolsas reutilizáveis."

Essa será uma batalha dura. A sa-
cola plástica também tem seus lobis-
tas, que não gostam de sermões vin-
dos das passarelas. A Progressive Bag
Alliance, que representa os prin-
cipais fabricantes de sacolas
plásticas, sustenta que as saco-
las não são o problema. Jogá-las
fora é que é. Numa tentativa de
virar a mesa do movimento eco-
chique, a aliança começou uma
nada sutil campanha contra
Hindmarch, decorando o produ-
to - com uma estampa incrível-

ALTERNATIVAS
FASHION

DE SACOLAS
Além da inglesa Anya
Hindmarch, outros
estilistas criaram
peças reutilizáveis

A estilista inglesa,
vegetariana de longa
data, criou sua sacola
como parte de uma
linha de roupas
orgânicas vendidas
em lojas de Los
Angeles e Nova York

Fazendo referência às
famosas echarpes de

seda da marca, a bolsa
SilkyPop,é dobrada

até caber na
embalagem de

couro com zíper,
do tamanho de
uma carteira, e
pode ser usada
sempre que surgir
a vontade de comprar

Criada por Marc
Jacobs, a
aparentemente
simples bolsa Thafs
Love tem um logo
bordado à mão que
contém 620 contas
de ouro e prata

mente similar à da bolsa popular da
estilista - com uma mensagem desafi-
adora: I am a plastic bag, and I am
100% recyclable (Eu sou uma sacola
plástica, e sou 100% reciclável).

O problema é que a Califórnia é um
dos poucos lugares onde se exige que
as lojas façam a reciclagem da sacola
plástica. Em todos os outros, a indús-
tria tem sido lenta para aderir volunta-
riamente. Menos de 1% das sacolas são
recicladas nos Estados Unidos, segun-
do o Instituto Worldwatch, sediado em
Washington. Grandes cadeias, como a
Giant Foods, estão tentando melhorar
as estatísticas dando descontos aos cli-
entes que devolvem sacolas plásticas
para a reciclagem, embora poucos apro-
veitem da política. Em março, a Ikea
começou a cobrar 5 centavos de dólar
por sacola plástica e a vender uma bol-
sa reutilizável por 59 centavos de dólar.
Embora ainda seja cedo demais para
dizer como a estratégia afetou os con-
sumidores americanos, um programa
similar lançado no Reino Unido no ano
passado reduziu o consumo de sacolas
plásticas em 95%. A Irlanda registrou

declínio similar desde que o país
instituiu uma "taxa" de cerca de 20
centavos por sacola em 2002.

As sacolas de estilistas podem
tornar tais taxas e proibições mais pa-

latáveis. Mas mesmo Hindmarch ad-
mite que sua bolsa de lona tem seus
limites. "Tenho cinco filhos", ela expli-
ca, o que significa muita mercadoria -
e ela não tem intenção de dispensar o
plástico quando compra peixes ou ou-
tros itens que podem vazar. Mas a com-
binação do visual estiloso com o cho-
que à carteira pode provocar uma mu-
dança real. Milhares de consumidores
acamparam em Dublin em julho para
conseguir uma bolsa Hindmarch. E
muitas das bolsas ecológicas da moda,
que custam US$ 15, estão sendo vendi-
das na eBay por mais de US$ 400. O
que significa que o slogan ambiental do
ano pode ser reduza, reutilize, revenda.
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