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A busca de soluções que contribuam para a redução do uso de sacolas plásticas, na hora das 
compras, está ganhando força no Brasil e abrindo novas oportunidades de negócios para 
fabricantes de bolsas reutilizáveis. Pequenas e microempresas que apostaram nesse nicho já 
estão gerando renda para associações, cooperativas e outros grupos de costureiras e 
vislumbram excelentes perspectivas de crescimento de mercado, estimulando hábitos de 
consumo menos impactantes para o meio ambiente. É possível investir em negócios do ramo 
com aporte inicial entre R$ 25 mil e R$ 100 mil.  
 
A demanda por bolsas reutilizáveis vem tanto de consumidores conscientes quanto de redes de 
supermercado preocupados em atrelar sua imagem à sustentabilidade. O Grupo Pão de 
Açúcar, por exemplo, está em busca de novos fornecedores para abastecer cerca de 150 lojas 
em todo o País com cerca de dez modelos. Um deles, confeccionado em ráfia, material 100% 
reciclável, teve que ser importado do Vietnã para atender à demanda — o que mostra a falta 
de oferta no mercado brasileiro. Em 2005, a rede varejista já vendeu cerca de 200 mil 
unidades das chamadas bolsas ecológicas nos seus supermercados. Segundo informou o 
grupo, a escolha dos fabricantes, dentro e fora do País, obedece a um rigoroso critério de 
garantia de qualidade e origem dos produtos.  
 
O sócio-diretor da Plick Novidades, Carlos Roberto Del Lucchese, é testemunha das excelentes 
perspectivas de negócios que se abrem para as fabricantes de bolsas de compras reutilizáveis. 
Especializado em abastecer o varejo com mais de 200 itens de utilidades domésticas, a partir 
da sua empresa sediada em São Paulo, ele viu surgir, há cerca de quatro anos, a nova 
demanda do Grupo Pão de Açúcar que o mercado brasileiro não estava preparado para suprir 
já àquela época.  
 
Terceirização 
 
“Quando o Grupo Pão de Açúcar apresentou essa demanda pelas bolsas, eu não tinha 
experiência com esse tipo de produto, mas pedi um tempo e encontrei uma solução. Terceirizei 
o serviço com uma associação de costureiras do Sumaré (SP), formada por 30 integrantes que 
trabalhavam para atender demandas pontuais, em épocas festivas. Hoje, elas só costuram 
essas bolsas”, afirmou o empresário, que produz 5 mil sacolas por semana e tem pedidos 
garantidos (por parte da rede varejista) de 50 mil unidades até o fim do ano. A empresa foi 
pioneira no modelo que traz ilustrações de animais nativos da Mata Atlântica que estão em 
extinção.  
 
Garantindo que não é necessário alto investimento para começar a produzir, Lucchese deu 
dicas para quem pretende ingressar nesse novo nicho. Segundo o empresário, com R$ 4 mil ou 
R$ 5 mil para comprar tecido, máquinas e materiais de costura, além de um grupo de três 
costureiras, é possível iniciar um pequeno negócio com capacidade de confeccionar mil bolsas 
ecológicas, cujos preços ao consumidor final, em geral, variam de R$ 3,60 a R$ 4,60.  
 
Com iniciativa e criatividade, “quem não tiver espaço pode começar em casa mesmo”, 
observa. “Muita gente está produzindo assim e conseguindo ampliar mercado”, acrescenta. 
Outro bom conselho do empresário é o tipo de material mais procurado, o TNT (chamado de 
tecido não-tecido), bem aceito pelos consumidores pela resistência ao peso das compras.  
 
Denise Queiróz, proprietária da empresa Zen Brasil, é outra empresária que vem 
acompanhando o crescimento dessa nova tendência de consumo consciente. “Abri a empresa 
no começo do ano para atender à demanda do Pão de Açúcar e percebo amplas possibilidades 
de avanços. O nosso produto vai de encontro a uma nova filosofia de consumo que deve se 
ampliar no Brasil, a exemplo do que já ocorre na Europa”, observa.  
 
Segundo a empresária, devido aos altos custos das sacolas de plástico nos mercados europeus 
(lá, geralmente os consumidores pagam caso queiram utilizar esse tipo de embalagem), sua 



filha, que mora na Dinamarca, já pediu remessa das bolsas fabricadas em São Paulo, para um 
grupo de 18 pessoas.  
 
O crescimento da demanda, de acordo com Denise, já está promovendo mudanças na 
microempresa, recém-criada. A equipe de 14 costureiras deve ganhar reforço de mais seis 
pessoas, e o espaço de 18 metros quadrados, onde todo o trabalho começou, vai virar show-
room. Em imóvel anexo serão instaladas as máquinas de costura para elevar a produção, 
gradativamente.  
 
“No começo investi R$ 25 mil porque não tinha crédito na praça. Comprei máquinas usadas, 
peguei outras emprestadas e hoje a nossa capacidade instalada é de 10 mil peças por mês. Já 
estamos confeccionando cerca de 7 mil unidades mensais e extremamente confiantes no 
futuro desse negócio. O mercado está aberto e há espaço para muita gente trabalhar”, destaca 
a empresária, que fabrica bolsas de lona e faz planos para ampliar o portfólio de peças 
ecologicamente corretas.  
 
Com atuação no setor têxtil e forte participação na produção de brindes, a empresa Gatto de 
Rua, situada em Santos, viu na linha das chamadas ecobags, com a qual começou a trabalhar 
há cerca de um ano, uma possibilidade de conquista de novos mercados. “Desde 2007, temos 
trabalhado com muita dedicação, focados nessa perspectiva de consumo consciente que 
começa a ganhar fôlego no Brasil”, afirma a sócia-diretora Elaine Guapo.  
 
Segundo ela, a empresa desenvolve, entre outras inovações, bolsas de 210 litros e 130 litros, 
que revestem carrinhos de compras nos supermercados, modelo batizado de bag market. O 
produto tem três divisões para acondicionar produtos de limpeza, de geladeira e outros 
alimentos. Embora tenha havido interesse das redes supermercadistas com as quais a 
fabricante vem negociando, essa linha ainda têm preços mais elevados, entre R$ 40 e R$ 60. A 
capacidade da fabricante para essa criação é de 20 mil peças mês.  
 
“Queremos aumentar a nossa presença no Brasil, principalmente em shopping centers, para 
deixar essas bolsas mais perto do consumidor e reduzir os custos de quem nos encomenda e 
recebe pelos Correios, pagando frete”, explica a empresária.  
 
Sacola dobrável 
  
Enquanto se prepara para melhorar a distribuição da bag market, outro modelo desenvolvido 
pela Gatto de Rua que tem feito muito sucesso, segundo Elaine, é a sacola-chaveiro, que, 
dobrada, cabe na palma da mão e é confeccionada em náilon. Custando cerca de R$ 6, essa 
novidade já responde por uma produção de 20 mil a 25 mil peças por mês.  
 
A tendência da Gatto de Rua, que tem 27 funcionários fixos, é de incorporar mais seis 
profissionais e continuar contando com a mão-de-obra terceirizada de 25 oficinas de costura, 
cada uma empregando cerca de cinco costureiras. “Este é um mercado novo, mas apostamos 
em tendência de crescimento, sobretudo, com o aumento de leis obrigando a redução de 
consumo de bolsas de plástico nas compras. Estamos atentos às novas demandas, que terão 
excelentes efeitos econômicos, sociais e ambientais”, diz Elaine.  
 
Para Eliane Belfort, diretora do Comitê de Responsabilidade Social (Cores) da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), as sacolas retornáveis representam a ponta visível 
do aumento de consciência do consumidor. Em sua opinião, embora “não seja necessário 
crucificar o plástico”, percebe-se que o brasileiro, a exemplo do que já ocorre em outros 
países, começa a compreender o seu papel e a sua importância como peça-chave no incentivo 
a processos produtivos e produtos mais sustentáveis. “Como cidadãos, somos capazes de 
operar mudanças no mundo e o consumidor brasileiro começa a compreender cada vez melhor 
essa realidade”, opina.  
 



 
 
 
         Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-18. 
 
 
 
 
 


