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A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) iniciou ontem uma série de 
encontros entre varejistas e o setor de plásticos para discutir alternativas que diminuam os 
danos causados pelas sacolas plásticas ao meio ambiente. A idéia é promover um amplo 
debate no setor privado para, no futuro próximo, encaminhar uma proposta ou projeto de lei 
aos órgãos competentes.   
 
Segundo Antonio Carlos Borges, diretor-executivo da Fecomercio, a discussão vem na esteira 
de movimentos contrários ao uso das sacolas, o que tem impacto no planejamento das 
empresas. O caso mais notório é o Paraná, onde tramita um projeto de lei que proíbe o uso de 
sacolas de plástico convencionais nos supermercados. "Percebemos que é cedo para haver 
uma legislação a respeito das sacolas sem antes discutirmos a fundo questão", diz.   
 
A reunião teve como objetivo colocar diferentes atores à mesa para levantar opiniões e 
sugestões. Segundo a Fecomercio, compareceram cerca de 40 empresas, entre elas Braskem, 
Carrefour, C&A e Camicado. No dia 20 será realizada uma reunião com o Instituto de Pesquisa 
Tecnológica (IPT), que apresentará alternativas em desenvolvimento nessa área.   
 
Borges acredita que após essa reunião, a discussão deverá afunilar para duas ou três opções. 
"Cobrar pelo uso de sacolas ou proibi-las pode ser um remédio forte demais. O que fica 
evidente é que não há uma única solução para a questão", disse.   
 
Maurício Groke, diretor comercial da Antilhas, empresa que desenvolve soluções para 
embalagens, alertou que uma legislação que proíba o uso de sacolas convencionais forçará o 
Brasil a importar papel dos Estados Unidos.   
 
De modo geral, o problema continua sendo o preço. As sacolas de plástico são as mais 
baratas. As de papel custam até seis vezes mais, segundo Groke. Outras opções de 
biodegradáveis, como as feitas com amido de milho, custam quase o dobro das sacolas 
disponíveis hoje.   
 
Além disso, a eficácia de algumas novidades na redução dos impactos ambientais ainda é 
questionada. Para alguns especialistas, as chamadas sacolas oxidegradáveis são tão danosas 
quanto as convencionais. Apesar de sua desintegração, sobra um "pó" residual que carrega 
metais e penetra nos lençóis freáticos. As sacolas feitas a partir de cana, como as que a 
Braskem deve lançar no fim de 2009 não são biodegradáveis - apenas a matéria-prima é 
renovável.   
 
Enquanto a discussão prossegue, a iniciativa mais imediata dos varejistas será direcionar as 
compras a fabricantes que sigam a norma da ABNT que requer resistência de seis quilos por 
sacola, o que diminuiria o número de embalagens necessárias por consumidor. Em dezembro, 
a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) assinou um termo de compromisso com a 
indústria de plástico para trocar suas sacolas por essa versão. "Já é alguma coisa", diz Borges. 
Outra ação já em prática em algumas redes é a venda de sacolas retornáveis. Ontem o Wal-
Mart anunciou que começará a vender sacolas de algodão por R$ 2,00 nas lojas de São Paulo e 
do Paraná.   
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