
Grupo Pão de Açúcar e Pepsico lançam programa de reciclagem 
 
O Grupo Pão de Açúcar em parceria com a Pepsico lançaram programa de sustentabilidade 
voltado para reciclagem. As Estações de Reciclagem Extra H20H! receberam investimentos de 
R$ 1,2 milhão de ambas as companhias e estão presentes em 28 hipermercados nas cidades 
de São Paulo, Guarulhos, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba, Santos, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Uberlândia, Brasília, Curitiba e Maceió. Até o final do ano, a novidade deve 
chegar a mais 35 hipermercados da rede. 
 
As estações, onde são depositados papel, plástico, metal, vidro, além de óleo de cozinha 
usado, são feitas com materiais reciclados e recicláveis. 
 
"O público que freqüenta nossos hipermercados mostra grande adesão ao projeto e nos levou 
a realizar um planejamento de rápida expansão com 35 neste ano e devemos estender a todas 
as lojas até 2010", disse o diretor de Responsabilidade Socioambiental do Grupo Pão de 
Açúcar, Paulo Pompilio. 
 
Todo material arrecadado nas Estações de Reciclagem é doado a cooperativas de catadores e a 
renda é revertida para seus cooperados. Além do caráter social da ação, com a geração de 
emprego e renda, as estações de reciclagem contribuem com a preservação do meio ambiente 
promovendo a conscientização das pessoas para o devido descarte de materiais recicláveis 
poupando mananciais e aterros sanitários desse lixo, de difícil decomposição e que prejudica o 
meio ambiente. 
 
Para Nora Mirazon, diretora de marketing da Pepsi, a parceria com o Pão de Açúcar reflete o 
comprometimento da empresa em apoiar ações de responsabilidade sócio-ambiental. "Além 
disso, a associação reforça a afinidade da marca H20H! com a plataforma de Sustentabilidade, 
que tem sido trabalhada desde o lançamento do produto, através de diversas atividades, tais 
como workshops de reciclagem na Casa Cor, patrocínio de eventos relacionados ao tema e 
reutilização das garrafas em diversos outros eventos apoiados pela marca", comentou a 
diretora. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 nov. 2008, Responsabilidade Social, 
p. C-4. 


