
Cliente Wal-Mart recebe crédito por sacolas plásticas não usadas 

Pioneiro no País, o programa piloto que repassa integralmente o valor das sacolas plásticas 
para o consumidor consciente contabilizou R$ 7,5 mil de descontos só na primeira semana. 

Desde o dia 1º de dezembro, as lojas Bompreço e Hiper Bompreço (bandeiras controladas pelo 
Wal-Mart - parceiro estratégico do Akatu) nas cidades de Recife e Salvador estão oferecendo 
um crédito equivalente ao valor das sacolas plásticas não utilizadas pelos clientes diretamente 
em suas compras. O programa tem como principal objetivo o consumo consciente das 
sacolinhas e já concedeu mais de R$ 7,5 mil em descontos. A meta é reduzir o uso das sacolas 
plásticas em 50% até 2013. 

O crédito é dado como um desconto automático no valor da compra. Para cada sacola não 
utilizada, o cliente ganha R$ 0,03. A cada cinco itens é creditado o valor correspondente a uma 
sacola, mas, se o cliente levar menos de cinco, também recebe o desconto equivalente a uma 
sacolinha.  

“Os primeiros resultados registrados nas lojas de Recife e Salvador mostram que o programa 
está tendo uma boa receptividade. Percebemos que é cada vez maior a consciência dos 
consumidores em relação às atitudes que todos devem tomar para preservar o meio ambiente 
e garantir o futuro das próximas gerações”, afirma Luiz Herrisson, Diretor de Assuntos 
Corporativos do Wal-Mart no Nordeste.  

O programa teve receptividade imediata por parte dos consumidores que trocaram as sacolas 
plásticas por caixas de papelão e até carrinhos de feira para carregar as compras. Outros 
trouxeram sacolas retornáveis de casa ou optaram por comprá-las nas lojas. 

Da implementação até o dia 7 de janeiro, já foram adquiridas mais de 7 mil sacolas 
retornáveis nas lojas das duas cidades nordestinas. Para Herrisson, o programa fez com que os 
consumidores se interessassem mais em praticar ações de consumo sustentáveis, “seja 
consumindo e incentivando a indústria a apostar em produtos mais sustentáveis, seja em levar 
para casa menos sacolas plásticas ou utilizar as sacolas retornáveis nas compras”. 

A expectativa do Wal-Mart Brasil ao longo de 2009 é levar o programa às lojas do Wal-Mart em 
todo o Nordeste, o que constitui a segunda fase do projeto. Posteriormente, “iremos definir a 
implantação do projeto para as demais regiões onde operamos pelo Brasil”, conta Herrisson. 

O Wal-Mart Brasil tem hoje 330 lojas em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal e conta 
com mais de 72 mil funcionários em hipermercados (Wal-Mart Supercenter, BIG e Hiper 
Bompreço), supermercados (Bompreço, Nacional, Mercadorama, Todo Dia), atacado (Maxxi) e 
clubes de compras (SAM’S CLUB). 
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