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Pressionadas por suas controladoras do mercado internacional, que buscam cada vez mais 
adotar imagens de negócios sustentáveis, além de ações para reduzir custos, as líderes do 
ramo supermercadista como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Wal-Mart estão adotando cada 
vez mais estratégias para reduzir o consumo de itens como as sacolas plásticas, que têm 
impacto direto da alta do petróleo, e apenas no Brasil representam 40 bilhões de unidades 
utilizadas por ano, das quais 15 bilhões com logomarcas, também dessas empresas.  
 
Antonio de Loureiro Gil, professor na Universidade do Paraná e consultor nas áreas da gestão e 
auditoria, diz que a imagem de sustentabilidade é fundamental ao futuro das empresas, pois 
abocanha, além do consumidor comum, aquele que se atrai por esta mensagem. "Há um 
ganho na receita, pois atrai mais clientes e reduz-se gastos", avalia.  
 
Para especialistas, o consumo de sacolas plásticas das maiores redes no País varia de 400 a 
600 toneladas por ano. Para reduzir esse impacto, o Carrefour começou a venda de sacolas 
retornáveis mês passado e a expectativa é de atingir 600 mil unidades comercializadas até o 
final deste ano, em 150 lojas da rede, ao custo de R$ 2,99. O objetivo é reduzir em pelo 
menos 10% a quantidade de sacolas consumidas por ano. Cada sacola suporta até 35 quilos, 
ante os 5 da sacola de plástico comum. Para estimular os clientes, a empresa ainda investiu 
em uma forte campanha de conscientização.  
 
Pioneira 
 
No caso do grupo Pão de Açúcar, pioneiro no País na venda de sacolas retornáveis, a gerente 
de marketing de responsabilidade sócio ambiental da empresa, Cristiane Macedo, afirma que a 
rede resolveu impulsionar a venda de sacolas reutilizáveis adotando preço de custo. Cada uma 
custa R$ 3,99. Neste ano foram vendidas quase 200 mil unidades e a projeção é manter alta 
média de 30% ao ano.  
 
Outra aposta são as estações de coleta de materiais recicláveis. A diretora diz que nos 
próximos meses, as lojas Extra devem contar com as estações de coleta, como com a rede Pão 
de Açúcar. "Depende apenas do convênio com uma grande marca, que deve sair logo", afirma. 
No Pão de Açúcar o convênio com a Unilever existe já há sete anos.  
 
Já o Wal-Mart diz vender sacolas feitas de algodão cru, ao preço de R$ 2, sendo que após o 
lançamento do produto foram vendidas 35 mil unidades. Na área de reciclagem, adotou o 
modelo "Estação de Reciclagem", e o objetivo é acelerar os índices desse serviço. "O cliente 
que usa as estações ainda torna-se co-participante em uma ação de responsabilidade social, 
uma vez que a coleta do material é feita por catadores de cooperativas", diz Héctor Núñez, 
presidente da rede no Brasil, em nota. 
 
De olho no avanço da marca própria, o Wal-Mart resolveu ainda começar a vender travesseiro 
marca própria de tecido feito com malha de fios de bambu e enchimento de fibra de poliéster 
reciclado, oriundo de garrafas PET. Cada travesseiro contém 500 gramas de PET, o equivalente 
a dez garrafas. Existe também o cobertor feito 100% com fibras do mesmo material.  
 
A indústria, por meio da Plastivida Instituto Socioambiental dos Plásticos, também está 
visando a melhora da qualidade das sacolas e a redução do seu consumo. Recentemente a 
entidade assinou um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que está 
sendo estendido para o Rio Grande do Sul, onde deverá assinar com a Associação Gaúcha de 
Supermercados (Agas), nessa terça-feira, um termo para a implementação de um programa 
de qualidade. O piloto do programa realizado em São Paulo em junho, reduziu em 12% o uso 
das sacolas em 30 dias.  
 
Alternativas 
 



Outra alternativa estudada para reduzir gastos é a troca das bandejas de isopor por 
biodegradáveis. Cláudio Bastos, diretor da nacional CBPAK, diz que suas bandejas utilizam 
fécula de mandioca e isto permite que a embalagem se decomponha e vire adubo em 18 
semanas. "Nossas embalagens foram aprovadas para uso no Wal-Mart após uma série de 
testes e fizemos parte dos produtos selecionados pelo Pão de Açúcar no lançamento de sua 
loja `verde' em Indaiatuba (SP)."  
 
O modelo da loja ’verde' do Pão de Açúcar envolve a construção com telhas reflexivas, além de 
sistema de ar-condicionado que reduz em 10% o consumo de energia. Já o Carrefour acirra 
seu "Projeto Repensar", que coleta isopores, nas 60 lojas da rede no Estado de São Paulo. A 
meta é alcançar 30 toneladas ao mês. Hoje, seis toneladas são arrecadadas por mês e a 
previsão é quintuplicar isso até o fim do ano. 
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