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Desde junho de 2003, a rede Extra Hipermercados, do Grupo Pão de Açúcar, tem combinado três 
ações de combate à exclusão social: reciclagem de lixo, segurança alimentar e geração de 
emprego. Tais iniciativas se agrupam no “Reciclagem 10, Fome Zero”, projeto que conta com a 
parceria de empresas de reciclagem e apoio do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar 
(Mesa) e fez com que o Grupo Pão de Açúcar fosse a segunda empresa a receber a chancela de 
“Empresa Parceira do Fome Zero”, concedida pelo governo federal.  

O projeto já apresenta resultados significativos. Com 25 lojas da rede (16 na Grande São Paulo, 
oito no Rio de Janeiro e uma no Distrito Federal) engajadas na ação, foram distribuídos 15,5 mil 
quilos de arroz e 5,2 mil quilos de feijão por meio da troca de 22,7 milhões de embalagens PET e 
14,4 milhões de latas de alumínio em dois meses. Outros 1,5 mil quilos de arroz e feijão foram 
doados aos Bancos de Alimentos do Fome Zero através dos cupons de pontos depositados pelos 
clientes do Extra nas urnas do programa.  

Qualquer pessoa pode levar embalagens de latas de alumínio ou embalagens PET vazias e sem 
amassar até um dos centros de reciclagem instalados nos estacionamentos do supermercado e 
trocá-las por alimentos (feijão e arroz), que podem ser levados pelo consumidor ou doados ao 
Programa Fome Zero. Os centros são equipados com máquinas automáticas que recebem as latas 
e garrafas e, como pagamento, emitem um cupom com pontos, que pode ser trocado.  

Cada lata de alumínio vale três pontos, as garrafas PET, dois pontos. Para a retirada de um quilo 
de arroz são necessários 130 pontos e para um quilo de feijão, 250. Os cupons têm validade de 
seis meses. `No Extra, nós trabalhamos com todas classes sociais. O programa é voltado a um 
espectro social que vai da classe média baixa às pessoas de baixo poder aquisitivo. Com isso, 
além de reduzir os custos da alimentação dessas pessoas, nós as estimulamos a reciclar”, explica 
Eduardo Romero, diretor de Marketing Corporativo do Grupo Pão de Açúcar.  

Reciclagem  

O material coletado é preparado pelos centros de reciclagem do próprio supermercado. A 
montagem das máquinas, manutenção e treinamento nos centros de reciclagem foram 
desenvolvidos por dois fabricantes do maquinário, que atuam como parceiros do projeto, a 
Tomra-Latasa e a 3R Ambiental.  

“O programa tem sido um grande sucesso e está se tornando um exemplo entre as empresas. A 
consciência da importância da reciclagem é fundamental para preservar os aterros sanitários e 
para baratear o custo de produção de papel e alumínio e gerar empregos”, afirma, Paulo Roberto 
Abreu, diretor de Novos Negócios da Tomra-Latasa.  

A rede Extra trabalha com os postos de reciclagem em suas lojas desde fevereiro 2001. Até março 
de 2003, foram recicladas mais de 32 milhões de embalagens nos estabelecimentos do 
supermercado. A ampliação do projeto para outros 24 hipermercados elevará a capacidade de 
recebimento de embalagens de 66 mil embalagens/dia para aproximadamente 141 mil 
embalagens/dia.  

Auto-sustentável  

O material reciclado é encaminhado a fabricantes de alumínio e garrafas PET. O dinheiro obtido 
com o “Reciclagem 10, Fome Zero” é usado para pagar parte dos custos do projeto. “A renda da 
comercialização de embalagens é destinada integralmente à manutenção e operação dos 



equipamentos, além da remuneração dos 108 empregos diretos e indiretos mantidos pelo projeto 
e seus parceiros”, expõe Eduardo Romero.  

`O formato deste projeto traz benefícios múltiplos para toda a sociedade: de um lado, temos o 
benefício ambiental, por meio da reciclagem de milhões de embalagens, que deixam assim de ir 
para os aterros ou rios. Por outro, alimentos básicos como o arroz e o feijão se tornam acessíveis 
para muitas famílias por meio de uma troca simples, sem a necessidade de dinheiro vivo`, 
continua Romero.  

As ações estão em convergência com a ação social do Grupo Pão de Açúcar. A reciclagem é um 
dos pilares da atividade social da rede. A companhia foi premiada no 1º Prêmio FGV-EAESP de 
Responsabilidade Social no Varejo, na categoria Grande Empresa, com o `Projeto Estação de 
Reciclagem Pão de Açúcar Unilever` que orienta clientes da rede Pão de Açúcar e membros da 
comunidade sobre a coleta seletiva e a reciclagem.  

Fome Zero  

Tais ações cadastraram o Grupo Pão de Açúcar como a segunda “Empresa Parceira do Fome 
Zero”. As várias empresas de um dos maiores grupos varejistas do Brasil têm atuado com 
parceiras em diversas ações do Mesa. As iniciativas envolvem consultoria em logística e cadeia de 
suprimentos, campanhas de mobilização para a doação de alimentos nas lojas e caixas da 
companhia, entre outras. Todos os projetos são fiscalizados por 600 “Agentes Fome Zero”, 
profissionais contratados para supervisionar os postos de arrecadação e prestar informações ao 
público sobre a iniciativa do governo federal dentro das lojas do Grupo Pão de Açúcar.  
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