
Pão de Açucar adota programa de qualidade para as sacolas em todo país  

Em um mês de piloto do programa, a rede obteve redução de 20% no volume de sacolas 
plásticas. 

A rede Pão de Açúcar passou a adotar, este mês, o Programa de Qualidade e Consumo 
Responsável de Sacolas Plásticas em todas as suas lojas pelo Brasil. Com o programa, é 
esperada a redução do volume de sacolinhas usadas pelos consumidores da rede, uma vez que 
estas embalagens estarão mais resistentes e agüentarão uma quantidade maior de produtos 
em cada uma delas. Somente no primeiro mês de teste piloto do programa, realizado em 
2008, o Pão de Açúcar já detectou uma redução de 20% na quantidade de sacolas usadas. 

As sacolas adotadas pelo programa são fabricadas em conformidade com a Norma Técnica 
ABNT 14.937. Assim, elas podem acondicionar mais produtos sem a necessidade do uso de 
duas ou três embalagens sobrepostas. O peso que cada sacola suporta aparece em destaque, 
medida que permite ao consumidor calcular a resistência para transportar o que comprou. 

Outra ação importante que acontece na implantação do programa é o treinamento dos 
funcionários das lojas (caixas, ajudantes e supervisores) para orientarem a população sobre a 
qualidade da nova sacolinha e sobre seu uso responsável. 

"Essa iniciativa está alinhada aos esforços destacados pelo Pão de Açúcar para oferecer 
soluções viáveis que colaborem com a redução das sacolas plásticas e seu impacto no meio 
ambiente", destaca Paulo Pompilio, diretor de Responsabilidade Sócio-Ambiental do Grupo Pão 
de Açúcar. Pompilio conta que, no início da campanha, 26% dos consumidores preenchiam as 
sacolas plásticas tradicionais até atingir sua capacidade máxima; hoje, esse percentual já 
chega a 60,8% e a expectativa é que esse índice se eleve a mais de 80% ainda neste ano. 

Sobre o Programa - Enquanto governos de vários países impõem à sua população medidas 
legais que restringem uso das sacolinhas, no Brasil, a Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos 
Plásticos, o Instituto Nacional do Plástico (INP) e a Associação Brasileira da Indústria de 
Embalagens Plásticas Flexíveis (Abief), desenvolveram o Programa de Qualidade e Consumo 
Responsável de Sacolas Plásticas. 

Isso porque pesquisa realizada pelo Ibope, no fim do ano passado, com 600 pessoas das 
classes B, C e D, a pedido da Plastivida, mostrou que nada menos do que 71% delas 
manifestaram-se favoráveis ao uso de sacolinhas plásticas como a forma ideal para o 
transporte de compras. Revelou ainda que 100% usam as embalagens para o descarte do lixo 
doméstico, dispensando a compra de sacos para esse fim. 

"O programa representa um passo à frente no caminho rumo à sustentabilidade, com base no 
importante conceito dos 3'Rs - Reduzir, Reutilizar e Reciclar - e na responsabilidade 
compartilhada", afirma Francisco de Assis Esmeraldo, presidente da Plastivida. Lançado em 
maio de 2008, conta também com o apoio da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), 
além das associações de supermercados de cada Estado. 

Até o momento já foram realizados três projetos pilotos -em São Paulo, na Bahia e em Porto 
Alegre. A média da redução em um mês de programa já foi de 12%. Além dos pilotos, a 
Plastivida já assinou o Termo de Parceria para a implantação do programa em Santa Catarina, 
Pernambuco e Goiás. A expectativa dos organizadores é que, em um ano de programa, a 
redução seja em 30% no consumo de sacolas plásticas. 

PÃO de Açucar adota programa de qualidade para as sacolas em todo país. Revista 
Envolverde, fev. 2009. Disponível em: <http://envolverde.ig.com.br>. Acesso em 16 fev. 
2009.  



 

 


