
Cresce em todo o País o
uso responsável de sacolas
plásticas graças à
mobilização e às ações
conjuntas de indústrias,
supermercados
e diversas entidades

POR MÍRIAM NOVAES

'á aproximadamente três
anos, a discussão sobre
os problemas ambien-

.tais acabou envolven-
do o uso das sacolas plásticas nos
supermercados, já que o setor
era responsável pela distribui-
ção de mais de l bilhão delas
por ano. Em pouco tempo, o
setor se mobilizou, uniu-se
a diversas entidades e atin-
giu excelentes resultados
tanto no uso responsável
das sacolas como na subs-
tituição de parte delas.
O movimento se espa-
lhou por todo o País
e demonstrou que o
varejo é um canal
eficiente também
na difusão da consci-
ência de que as práticas
sustentáveis são respon-
sabilidade de todos , falo
constatado pelo presidente
da APAS João Sanzova"Os
supermercados têm tradição
de liderar campanhas de in-
teresse público e na questão
das sacolas plásticas não será
diferente. Vamos conscientizar
a população sobre a necessidade de
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rever hábitos e costumes para preservar
a natureza."

As bases do'Programa de Qualida-
de e Consumo Responsável de Sacolas
Plásticas nasceram em setembro de
2007, em parceria entre o Instituto So-
doambiental dos Plásticos (Plastivida),
o Instituto Nacional do Plástico (TNP) e
a Associação Brasileira da Indústria de
Embalagens Flexíveis (Abief). Naquela
época, observou-se que era necessário,
principalmente, reduzir o desperdício,
com sacolinhas mais resistentes que
acondicionassem mais mercadorias com
segurança.

Menos de um ano depois, na cerimô-
nia de abertura da A-PAS 2008, essas três
entidades representantes da indústria do
plástico, a APAS c a Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras) assumiram
formalmente, diante do vice-presidente
da República, José Alencar, do gover-
nador José Serra e do prefeito Gilberto
Kassab, o compromisso de estimular o
consumo responsável no País. "O setor
de supermercados adotou as sacolas
plásticas para oferecer conveniência

aos consumidores e está aberto a novas
tecnologias que tragam benefícios para
o meio ambiente e as futuras gerações",
afirma Sanzovo. Ele ressalta, ainda, que
promover a redução e a reutilização das
sacolas plásticas resulta em economia
para o supermercado e o consumidor, e
a reciclagem faz bem para a natureza.

O presidente do Plastivida, Fran-
cisco de Assis Esmeraldo, explica que,
para atingir a meta do programa de
reduzir em 30% no mínimo o uso das
sacolas plásticas, um dos principais pon-
tos é o cumprimento da Norma Técnica
14.937:2005, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que certifica
as sacolas que suportam o peso especi-
ficado, que varia em cada empresa. "Ao
fazer cumprir a norrna, com sacolas de
maior qualidade, e levando em conta que
c o produto ideal para os supermercados,
em função do hábito dos consumidores
(ver boxe),conseguimos redução de 12%
do consumo no primeiro mês, junho de
2008, em testes-piloto no Carrefour e no
Pão de Açúcar", ressalta.

Para Esmeraldo, o melhor caminho
é oferecer às pessoas alternativas sem
deixar de atender às necessidades práti-
cas do dia a dia delas. Até agora foram
realizados projetos-piloto em São Paulo,
Bahia e Rio Grande do Sul. O Plasti-
vida já assinou termo de parceria para
implantar o programa também em Santa
Catarina, Pernambuco e Goiás.

Esmeraldo diz que, em paralelo à
implantação do programa, as entidades
fizeram uma pesquisa de observação em
12 grandes redes. O resultado é que 61%
dos colaboradores enchiam a sacola só
até a metade. Um total de 13% usava
em duplicidade e só 24% usavam cor-
retamente. "Após treinamento promo-
vido nas redes, 6,5% ainda usavam em
duplicidade e 31 % enchiam as sacolas do
meio para baixo, ou seja, houve inversão
dos números",.aponta. Para ele, a melhor
ação é que os supermercados procurem
comprar somente sacolas certificadas.

ESTÍMULOS - O diretor de Respon-
sabilidade Socioambiental do Grupo Pão
de Açúcar, Paulo Pompilio, ressalta que
o grande problema das sacolas plásticas

é que são feitas de material finito (deri-
vado do petróleo) e. por sua praticidadc,
demorou-se a cuidar do seu uso e descar-
te. No entanto, em poucos anos, segun-
do ele, as várias ações implementadas
no grupo para o uso responsável, como
a distribuição de sacolas que agüentam
até 6 quilos, obtiveram grande aceita-
ção, como prova a redução de 20% na
quantidade de sacolas no primeiro mês
de teste-piloto do Programa de Qualida-
de c Consumo Responsável de Sacolas,
adotado em fevereiro de 2009 em todas
as lojas no País.

Outra ação importante para o sucesso
do programa é o treinamento dos cola-
boradores das lojas para que orientem
os consumidores sobre a qualidade da
nova sacolinha e seu uso responsável.
Pompilio destaca alguns resultados: no
início da campanha, 26% dos consumi-
dores usavam a capacidade máxima das
sacolinhas e atualmente esse total che-
ga a 60,8%. "Nossa expectativa é de que
esse número ultrapasse 80% ainda neste
ano", afirma.

Segundo ele, em 2004 a empresa co-
meçou vender as primeiras sacolas re-
tornáveis, com a margem direcionada
para o SOS Mata Atlântica. O resulta-
do é que em 2008 já haviam distribuído
300 mil nas 550 lojas da rede. Elas são
vendidas por preços a partir de R$ 1,99.
Pompilio adianta que uma das metas é
vender sacolas retornáveis de qualida-
de a l real para maior engajamento dos
consumidores.

Além das sacolas retornáveis, frisa o
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GESTÃO sustentabidade

diretor de Responsabilidade Socioam-
biental, o grupo oferece as mais resisten-
tes, que começaram a ser usadas era feve-
reiro deste ano e levaram a uma redução
de 10% na bandeira Pão de Açúcar em
apenas um mês. Para Pompilio, a grande
obrigação do setor é oferecer estímulos
e oportunidades para mudanças de com-
portamento quanto às sacolas, sejam de
algodão cru,ráfia,PET ou mais resisten-
tes. E acrescenta que as ações educativas
e práticas não são responsabilidade de
uma empresa ou uma pessoa, mas de
toda a sociedade.

USO CORRETO - O presidente da
Associação Brasileira da Indústria do
Plástico (Abiplast), Merheg Cachum,
concorda com Pomptlio quanto à neces-
sidade de conscientizar e educar a popu-
lação. Ele lembra que as sacolas são alta-
mente higiênicas, práticas e totalmente
recicláveis e, por isso, o hábito quanto ao

uso não vai mudar. "Se há problema, é de
educação, de falta de responsabilidade",
destaca.

Ele compara o uso das sacolas com
o de outros materiais. "Sempre nos pre-
ocupa a utilização correta de outros
produtos, como vidro, por exemplo. A
utilização correta de todos os materiais
é fundamental, assim como o descarte;1

Cachum lembra que a entidade apoia
todas as iniciativas no sentido do uso
responsável das sacolas, assim como o
cumprimento das normas de certificação
quanto à espessura.

Segundo o diretor da indústria de em-
balagens JBM, de Aparecida de Goiâ-
nia (GO), Jorge Meistcr, o Programa de
Qualidade das Sacolas Plásticas foi cria-
do para que as empresas pudessem certi-
ficar suas sacolas, atendendo às normas
da ABNT. "Várias empresas aderiram ao
programa, montaram seus laboratórios
e seguiram os procedimentos da ABNT;
duas conseguiram a certificação - uma
delas a JBM - e outras usam o selo provi-
sório do INP/Abief enquanto aguardam
a certificação, mas já fabricam dentro dos
padrões exigidos'1, relata Meister.

Ele explica que a expectativa é que os
clientes tenham mais confiança no pro-
duto, encham mais as sacolas na hora da
compra e as reutilizem ou reciclem.

O gerente industrial da Hiper-Roll
Embalagens, Ary Ferreira dos Santos
Júnior, acrescenta que as sacolas certi-
ficadas, além de oferecer qualidade que
possibilita o transporte de mercadorias
em segurança, evitando o uso em duplici-
dade, não usam aditivos oxidcgradantes,
"A produção dessas sacolas segue uma
rigorosa especificação técnica, controle
de matérias-primas utilizadas e inspe-
ções contínuas no processo", afirma.

A Hiper-Roll.com unidade industrial
em Juiz de Fora (MG), iniciou a produ-
ção das sacolas com selo ABNT após a
certificação em dezembro de 2007.

INOVAÇÃO - A discussão em torno
da sustentabilidade e das questões am-
bientais exigiu da indústria ações inova-
doras, desde a certificação dos produtos
até a busca de novos materiais, menos
poluentes. Já se encontram no merca-
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do, por exemplo, as biodegradáveis e as
oxibiodegradávcis, adotadas cm algumas
redes, como o Supermercado São Fran-
cisco, de Maringá (PR).

Há três anos, a empresa adotou em
suas 16 lojas sacolas 100% oxibiodegra-
dáveis. Segundo a gerente de Marketing,
Késsia Stemmer, a maior vantagem do
material dessas sacolas é que se decom-
põe no meio ambiente em cerca de dois
anos.

Mas essa não é a única iniciativa da
rede em favor do meio ambiente, que
tem 15 unidades no norte c noroeste do
Paraná e uma em Dourados (MS), com
média de 2,2 mil metros quadrados de
área de vendas. Késsia frisa que a rede
íambém distribui sacolas retornáveis.

RETORNÁVEIS-Desde 2005, o Wal-
-Mart adotou a sustentabilídade como
um dos pilares do negócio em todo o
mundo. Em conformidade com esse ob-
jetivo, em maio de 2008 iniciou a venda
de sacolas retornáveis exclusivas em
todo o Brasil. A peça é feita de algodão
orgânico e vendida para o consumidor
ao preço de R$ 2,50.

Segundo a gerente de Sustentabili-
dade, Christianne Urioste, as ações para
redução do uso de sacolas plásticas se
justificam pelo fato de, nas lojas da rede
no Brasil, serem consumidas 1,4 bilhão
de unidades por ano; a meta é reduzir
esse número em 50% até 2013. Balan-
ço realizado, pela empresa aponta que
de maio a dezembro de 2008 já haviam

sido vendidas mais de l
milhão de sacolas retor-
náveis.

Christianne ressalta
ainda que; desde o dia 1°
de dezembro, as lojas do
Bompreço e Hiper Bom-
preço nas cidades de Re-
cife e Salvador passaram
a oferecer desconto de 3
centavos por sacola plástica
não utilizada ou cinco itens adquiridos
(quantidade média de produtos embala-
dos em uma sacola). No dia 16 de março,
o projeto foi estendido a todas as lojas
Bompreço e Hiper dos nove Estados do
Nordeste.

Outra iniciativa adotada pela rede,
lembra Christianne, é o "puxa-saco", que
só permite a retirada de uma sacolinha
por vez e levou à redução de 15% no
volume utilizado nas lojas.

CONSCIENTIZAÇÃO - Com a meta
de reduzir em 15% o número de sacolas,
o que significa 600 mil a menos por mês,
o Supermercado São Vicente deu início
em outubro de 2007 ao projeto de saco-
las retornáveis nas 11 lojas da rede, lo-
calizadas em Americana, Santa Bárbara
D'Oeste e Cosmópolis, interior paulista.
O gerente operacional, Mauricio Cavic-
chiolli, explica que as sacolas de ráfia
são trocadas por materiais recicláveis
levados pelos clientes. Esse material é
doado às cooperativas de catadores mais
próximas de cada loja.

Segundo ele, a apro-
vação do projeto foi
imediata e os números

reforçam essa afirmação:
foram mais de 100 mil sa-

colas distribuídas em um
ano. Ele analisa que os números ainda

são baixos, pois as lojas da rede distri-
buem 4 milhões de sacolas por mês. "A
mudança de hábito leva tempo para
acontecer. Mais que uma questão nu-
mérica, os resultados alcançados qua-
litativamente vêm demonstrando que
essa é uma mudança que deve vir para
ficar", prevê.

Cavicchíolli relata que, para colocar
o projeto em prática, o São Vicente de-
senvolve trabalhos de sensibilização e
conscientização de grupos estratégicos
na multiplicação da informação sobre
a troca das sacolas, além de treinar os
funcionários no sentido de serem peças
fundamentais do processo,

Abiplast: (11)30604
Grupo Pão de Açúcar; (11) 3886-3469
Hiper-Roll Embalagens: {32} 3249-8000
JBM Embalagens Plásticas: (62} 3278-0111
Plastivida: (11)3816-2080
Supermercado São Francisco: (44) 3220-5600
Supermercado São Vicente: (19)3459-5100
Wal-Mart: (1112103-5103
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