
Olado B da ptaticidade da sacola plás-
tica para o consumidor acondicionar
suas compras ficou em evidência
com a pouca preocupação antes exis-

tente da sociedade em geral com o consumo
desenfreado e o descarte descuidado dessa
opção de embalagem.

A problemática ambiental tornou clara a ne-
cessidade de mudanças de comportamento de
todos os segmentos da sociedade. Para a in-
dústria do plástico, a questão tornou-se ainda
rnais urgente. O mau hábito de utilizar mais
de uma sacola por vez para acondicionar itens
mais pesados e assim evitar sua ruptura come-
ça a ser combatido.

A proposta de uma nova sacola, fabricada
de acordo com os padrões técnicos estabele-
cidos pela ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas, foi lançada por ini-
ciativa da Plastivida.

A nova sacola, com modelos que su-
portam 6 e 8 kg, é muito mais resistente,
o que desestimula o consumidor a usar
duas ou três sacolas superpostas, além de
possibilitar sua reutilização. A estrutura
reforçada da sacola e o design mais práti-
co devem induzi-lo também a carregar
muíto mais itens em cada unidade. A sa-
cola virá com o selo do Programa, que
atesta a garantia de qualidade.

O objetivo é reduzir o consumo de sa-
colas plásticas, previsto em cerca de 30%
com a ação, que terá o suporte de uma
ampla campanha de consumo respon-
sável. O setor espera contribuir para o
fim do desperdício da sacola plástica, e
de um uso mais consciente.

O lançamento da sacola faz parte de uma
campanha que visa a qualidade e o consumo
responsável de sacolas plásticas, liderada pela
Plastivida e INP - Instituto Nacional do
Plástico, com o apoio da Abief - Associação
Brasileira da Indústria de Embalagens Plásti-
cas Flexíveis.

O que pensa o consumidor

Antes, os responsáveis foram conhecer o que
pensa o consumidor. Foi realizada pelo Ibo-

pe a pesquisa Sacola Plástica: Hábitos e Atitudes,
que mostra a percepção que os consumidores
têm em relação ao produto. A pesquisa foi reali-
zada com mulheres de 18 a 55 anos, das classes
B, C e D, residentes na Grande São Paulo.

Das enttevistadas, 71% consideram que as

sacolas plásticas são a forma ideal para trans-
portar as compras, e mesmo entre os consumi-
dores que são contra a utilização de sacolas

plásticas, a maioria considera que elas são a
forma ideal para essa finalidade.

Somando-se os que confiam pouco e os
que não confiam, há um total de 82% do

público que tem a percepção de que a sacola
plástica não é confiável. A conseqüência dis-

so é que fazem um uso inadequado das saco-
las: usam abaixo de sua capacidade e muitas

vezes em duplicidade. Esses mesmos 82%

transportariam mais produtos se as sacolas
fossem mais resistentes.

O lixo doméstico é acondicionado prefe-

rencialmente em sacolas plásticas. Elas ser-

vem para todas as camadas sociais e subs-

tituem em parte as sacolas de lixo. Mesmo na
camada B, apenas 30% utilizam sacos de lixo.

A conclusão da pesquisa é de que sacolas plás-

ticas mais resistentes e percebidas como mais re-

sistentes abrem de fato a possibilidade de redu-

ção de consumo pois 82% das consumidoras

acondicionariarn mais compras nas sacolas.

Ações concretas

APlastivida fechou um acordo com a Pre-
feitura de São Paulo para a criação de

seis Pos tos de En t rega V o l u n t á r i a
Monitorada (PEVMs). A idéia, segundo o
presidente da entidade, Francisco de Assis
Esmeraldo, c instalar um posto na cidade a
cada dois meses, sendo que o primeiro será
no Pelezão, na Lapa, um dos equipamentos
espottívos da Prefeitura de São Paulo.

Os PEVMs se parecem com bancas de jor-
nais e têm cinco compattirnentos específicos
para coletar resíduos de plástico, papel, metal,
vidro e óleo usado de cozinha. Segundo a en-
tidade, trata-se de um programa pioneiro em
relação a seu forte caráter educacional, que

conta com a participação de escoteiros
treinados para informar sobre coleta e
reciclagem e tirar dúvidas da população.

Outro exemplo de iniciativa é a Asso-

ciação RecicLázaro, que desenvolve um

amplo programa para a reintegração so-

cial de dependentes de drogas, viabili-

zando projetos em várias frentes, entre

eles em preservação do meio ambiente,

Í
no qual mantém parceria com a Plastivi-

da para o trabalho de coleta seletiva. No

início, o volume de matetíal coletado

eta de 40 toneladas por mês, gerando

renda para 40 pessoas, e hoje, são 96 to-

neladas e 65 pessoas beneficiadas. Do

volume total de resíduos recolhidos, o

plástico, incluindo as sacolas de super-

mercados, representam 20%.
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