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As grandes varejistas estão buscando alternativas para combater o dano que as sacolas 
plásticas de todo o Estado de São Paulo causam ao meio ambiente. A iniciativa ainda não 
definiu para qual medida penderá, se proibir-se-á o uso das sacolas ou se apenas mudará a 
sua composição. Certo, mesmo, é que algo vai mudar e que as varejistas como Wal-Mart, 
Carrefour e Pão de Açúcar já estão buscando suas próprias alternativas para resolver o 
problema. 
 
O Wal-Mart, por exemplo, coloca em prática a partir de hoje um projeto que venderá sacolas 
retornáveis por R$ 2,00 em todas as suas lojas dos Estados de São Paulo e do Paraná. A peça 
é feita de algodão orgânico e "é um produto desenvolvido após uma avaliação da experiência 
de compra do consumidor", explicou Daniela De Fiori, vice-presidente de Sustentabilidade e 
Assuntos Corporativos da rede. 
 
Essa preocupação surgiu a partir do dado que aponta de que nas lojas da rede Wal-Mart, no 
Brasil, é consumido 1,2 bilhão de sacolas plásticas por ano. Por isso, desde novembro de 2006, 
o Wal-Mart utiliza plástico reprocessado na confecção dessas embalagens, possibilitando uma 
economia de 30% de resina virgem derivada do petróleo. Dessa forma, em um ano, a rede 
economizou, em petróleo, o equivalente a 1,2 milhão de litros de gasolina.  
 
Projeto piloto 
A sacola foi desenvolvida após avaliação dos resultados do projeto piloto realizado por três 
meses em Curitiba (PR). Neste período, foram várias as alternativas de transporte das 
compras, entre caixas, sacolas de papel e de lona. As sacolas de algodão apresentaram a 
melhor aceitação dos clientes. As novas sacolas foram desenvolvidas para suportar até 35 kg. 
O próximo passo será distribuir as sacolas retornáveis para as lojas nos estados do Sul e, em 
seguida, para o Nordeste e demais estados do Sudeste. 
 
Mas não é apenas vendendo sacolas que o Wal-Mart pretende salvar o meio ambiente. Estão 
também nos planos da varejista ações de conscientização do seu cliente para que pare, ou 
pelo menos diminua o uso dessas sacolas. 
 
O Carrefour é outro que apostou em um projeto piloto para tentar resolver o problema. A 
iniciativa foi posta em prática em outubro do ano passado, apenas na loja da Rua Pamplona, 
nos Jardins, bairro nobre da capital paulista.  
 
Na ocasião, foram colocadas à venda 10 mil sacolas feitas de tecido TNT, que custavam R$ 
3,99. A iniciativa teve um resultado surpreendente para a empresa, que vendeu todas as 
unidades em pouco tempo. 
 
Reciclável 
A rede Pão de Açúcar tem um projeto de sacolas retornáveis e que até agora já vendeu mais 
de 180 mil unidades em todo o País, em três anos. Além disso, no ano passado, esse projeto 
ganhou ainda mais opções de modelos e materiais, como o confeccionado em ráfia e a sacola 
de algodão desenvolvida com exclusividade para a marca Taeq. 
 
Conscientização 
As ações de conscientização são vistas pelo setor como quase tão importantes quanto o futuro 
da sacola em si. Segundo o presidente do Conselho de Estudos Ambientais da Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), José Goldenberg, é extremamente 
importante que os varejistas adotem essa bandeira e a passem aos seus clientes.  
 
"Em São Paulo, produz-se cerca de 15 mil toneladas diárias de lixo. Cerca de 18% desses 
resíduos são compostos por sacolas plásticas não degradáveis. Por isso, começamos a discutir 
as alternativas que o varejo tem para evitar esse impacto na natureza", afirmou, fazendo 
referência à reunião organizada ontem pela entidade e que contou com a presença de cerca de 
40 empresários do comércio e da indústria do plástico para discutir o problema. 



 
"Essa foi a primeira reunião. No próximo dia 20 teremos outra, com técnicos do IPT, para falar 
das características técnicas do problema. O objetivo é definir um caminho único para o grande 
varejo, pois, dessa forma, o pequeno e o médio varejo acabam seguindo a tendência, sem a 
necessidade de uma legislação dura, que obrigue, por exemplo, ao uso das sacolas plásticas", 
completou. 
 
Indústria 
A iniciativa está contando também com o apoio das indústrias do processo de fabricação das 
sacolas. Segundo Maurício Groke, diretor comercial da Antilhas, que tem entre seus clientes 
Pão de Açúcar, Natura, Avon e O Boticário, entre outras, é necessário conscientizar o 
consumidor para que ele use menos sacolas. 
 
"Uma sacola de papel é cerca de seis vezes mais cara que a de plástico normalmente 
encontrada nos supermercados. Outra alternativa é uma sacola feita de amido, que é 
biodegradável. Mas essa sacola ainda não chegou no mercado e custará aproximadamente 
80% a mais do que a comum", afirmou. 
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