
Consciência ambiental dá tom no nicho de "ecobags"  
Maria Carolina Nomura 
 
Empresas com responsabilidade social são principal público-alvo 
 
Se, para o consumidor comum, sair do supermercado com as compras embaladas 
em dezenas de sacolas plásticas é uma cena cotidiana, para o consumidor 
consciente, a prática é um atentado ao ambiente. 
 
De olho nesse público e em companhias que têm ações socialmente responsáveis, 
empresários estão investindo em sacolas sustentáveis ou "ecobags" -que 
substituem as de plástico na hora da compra. 
 
Para ingressar nesse mercado que mistura moda com sustentabilidade, Beth Salles, 
consultora de moda em acessórios do Senac-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial), aconselha o empresário a ter criatividade. "O primeiro passo é ter 
acesso às matérias-primas que serão usadas no produto ou a materiais 
diferenciados, como tecido de fio PET", ensina. 
 
Há 11 anos trabalhando com sustentabilidade, a empresária Graça Rodrigues, 
proprietária da Ecosacolas, conta que não teve dificuldade em encontrar parceiros 
para a produção de suas bolsas. Atualmente, produz 5.000 itens por mês. "Meus 
maiores clientes são empresas de grande porte que distribuem as sacolas como 
brindes." 
 
Mercado 
Apesar de parecer promissor e ser bem difundido no exterior, o empresário que 
entrar no mercado de sacolas sustentáveis enfrentará desafios. 
 
Para Walfrido Neto, 30, sócio-proprietário da Ecobag.com.br, que produz cerca de 
8.000 sacolas por mês, a principal dificuldade do negócio é a falta de consciência 
ambiental da população brasileira. 
 
Já para José Goldemberg, 79, presidente do Conselho de Estudos Ambientais da 
Fecomercio (Federação do Comércio do Estado de São Paulo), a principal barreira 
vem dos supermercados que ainda não aderiram à idéia das bolsas sustentáveis. 
 
Elaine Guapo, 39, diretora comercial da Gatto de Rua, empresa de soluções 
promocionais, faz coro. Ela produz uma sacola de três compartimentos para ser 
usada no carrinho de supermercado. "Não tenho dúvida de que, se os 
supermercados vendessem o produto, ele estouraria nas vendas, porque é muito 
prático", diz a empresária, que patenteou a sacola. 
 
DE SACOLA NA MÃO  
 
Dicas de como entrar no mercado de "ecobags"  
Ter acesso a matérias-primas naturais, como algodão  
 
Criar um design inovador  
 



Buscar clientes que tenham responsabilidade social  
 
Pesquisar mercados que tenham interesse em produtos ecologicamente corretos  
 
Trabalhar em campanhas de conscientização ambiental  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Fonte: Beth Salles, consultora de moda em acessórios do Senac-SP 

 
Leia mais: 
 
Sindicatos e governo incentivam sacolas sustentáveis no Paraná  
 
Não são apenas os fabricantes de sacolas sustentáveis os mais interessados em ver 
o negócio decolar no Estado do Paraná. Governo e sindicatos também estão 
empenhados em ver as "ecobags" circulando nos estabelecimentos comerciais. 
 
"Em Curitiba, 70% do lixo são sacolas plásticas", afirma Joaquim Cancela, 
presidente do Sindipan (sindicato da indústria de panificação). 
 
Há seis meses, o sindicato iniciou um projeto para substituir os itens descartáveis 
nas padarias. Foram distribuídas 5.000 sacolas, fabricadas pela Cooperativa das 
Costureiras de Vila Velha. "Mas percebemos que, quando o consumidor volta para a 
padaria, já está sem a sacola. O jeito vai ser cobrar por elas ou fazer promoções do 
tipo quem traz a sacola ganha um cupom para um sorteio." 
 
Para fortalecer a campanha das "ecobags", o governo do Estado assinou em março 
um termo de compromisso com a Associação Paranaense de Supermercados para 
que as redes incentivem seus clientes a utilizarem bolsas retornáveis e que 
disponibilizem sacolas biodegradáveis para venda. 

 
Leia mais: 
 
Crescimento do mercado pára em resistência cultural  
Igor Giannasi 
 
Como forma de estimular o uso das bolsas retornáveis, a rede de farmácias 
homeopáticas HN Cristiano vende, desde o ano passado, sacolas de tecido. 
 
"Os clientes recebem bem [a iniciativa]. Mas muitas vezes não querem comprar a 
sacola", comenta Amarilys de Toledo Cesar, sócia da rede. 
 
O sucesso é maior quando as peças são distribuídas gratuitamente em promoções 
feitas em datas específicas, como o Natal. 
 
Para Andrea Wolffenbüttel, gerente de conteúdo do Instituto Akatu pelo Consumo 
Consciente, há hoje um interesse maior tanto de comerciantes, sobretudo de 
grandes redes supermercadistas, como de consumidores em relação à substituição 
de sacos plásticos. 
 



"Demora mais para chegar aos pequenos empresários, mas eles também já 
começaram a esboçar esse tipo de preocupação", comenta Wolffenbüttel. 
 
"Uma sugestão ao pequeno empresário é dar um desconto simbólico ao cliente que 
levar ao estabelecimento uma sacola de casa", recomenda Eduardo Farah, sócio da 
consultoria Chama Azul Business Care. 
 
"O tema é mais uma questão de hábito do que de grande investimento", acrescenta 
Farah, que é professor de ética e responsabilidade social da FGV-SP (Fundação 
Getulio Vargas). 
 
Mudança cultural 
 
De fato, a ampla substituição da sacola de plástico no varejo por alternativas mais 
ecológicas pode esbarrar na resistência do consumidor à mudança. 
 
Uma rede de supermercados de São Paulo, por exemplo, promoveu no começo do 
ano o Dia Sem Sacola Plástica, conta o vice-presidente de comunicação da Apas 
(Associação Paulista de Supermercados), Martinho Paiva Moreira. 
A aceitação, porém, não foi a esperada. "Por volta das 14 horas daquele dia, em 
razão da reclamação dos clientes, as lojas tiveram de voltar a utilizar as 
embalagens tradicionais", diz. 
 
"O consumidor brasileiro está acostumado ao conforto da sacolinha plástica", 
aponta Wolffenbüttel, do Instituto Akatu. Segundo ela, no país, cada pessoa 
descarta um total de 800 sacolas de plástico por ano. 
 
Na avaliação de Moreira, a substituição desses itens ainda é tida como um tema 
controverso: "Não há um consenso na sociedade sobre a adoção de alternativas de 
uso que sejam realmente menos poluentes". 
 
Nos supermercados associados à Apas, diz, os funcionários são orientados a 
incentivar os clientes a levarem sacolas de casa ou a utilizarem caixas de papelão 
para as compras. 

 
Leia mais: 
 
Supermercados apostam em campanhas e na venda de bolsas  
 
No supermercado Madrid, em Higienópolis, na zona oeste, a sócia Mercedes 
Portabales Mosquera costuma ver clientes pegarem mais sacolinhas de plástico do 
que o necessário para levá-las para casa e, provavelmente, usá-las na lixeira. 
 
Para tentar modificar esse costume, o supermercado planejou o lançamento de 
uma campanha de conscientização. Também venderá sacolas de algodão a preço de 
custo, a partir da primeira quinzena de maio. 
 
Desde o ano passado, a rede St. Marché realiza a campanha Preserve com Estilo e 
disponibilizou sacolas retornáveis para a venda. A cada seis meses é lançado um 



novo modelo, criado por uma designer. Segundo a gerente de marketing, Claudia 
Biselli, as peças esgotaram-se antes do previsto e novas remessas foram pedidas. 
 
Já a Cocipa (Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista) começou a vender sacolas 
de náilon 600 aos clientes no início do ano. De acordo com o gerente, Márcio 
Cavalaro, a iniciativa é pioneira no município, que fica a 565 km de São Paulo. 
 
A diminuição do uso do plástico, porém, ainda não é perceptível. "Nós lançamos 
uma idéia e agora queremos a resposta do consumidor", diz. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 27 abr. 2008, Caderno de Negócios, p. 
2-3 
 


