
Sacolas plásticas,
confusãoLeis que obrigam a substituição

de sacolas plásticas por material
ecológico começam a pipocar pelo
País, mas não são bem recebidas.

Conheça os prós e os contras e o
que algumas redes estão fazendo

para se adaptar às novas regras.

urpresa: as leis que obrigam a sub-
stituição das sacolas plásticas vi-
raram alvo de críticas por parte de
varejistas e até de ONGs (Organi-
zações Não Governamentais). Elas
veem sendo consideradas radicais
nas punições aos infratores (a maio-

ria prevê multas e até interdições). Além disso, estão
impondo soluções que, na opinião dos supermer-
cadistas, dificultam seu cumprimento. Essas leis já
foram aprovadas em várias cidades e Estados (veja
lista ao lado), e algumas proíbem também o uso de
embalagens e sacos plásticos em indústrias, departa-
mentos públicos, hotéis e restaurantes. O objetivo é
único: a redução dos níveis de poluição ambiental.

"Antes de criar medidas punitivas, os governos

da rede de supermercados Russi,
15 lojas em São Paulo. Segundo

ela, é comum ver os clientes da
rede levando mais sacolas do que o
necessário, para ensacar o lixo do-
méstico. "Se soubessem o quanto o
plástico agride o meio ambiente, não
fariam isso", diz.

André Vilhena, diretor do Cempre
(Compromisso Empresarial para Re-
ciclagem), tem opinião semelhante.
Para ele, garantir a coleta seletiva em

(municipal, estadual e federal) deveriam
se unir para desenvolver ações eficazes
de educação ambiental", diz Ana Paula
Morini, responsável pelo marketing



todo o País, principalmente nas
comunidades mais carentes, tam-
bém seria mais interessante para
o meio ambiente.

Vilhena acredita que as leis das
sacolinhas têm seu valor, mas só
trarão resultados se estiverem
associadas a ações de conscienti-
zação. "Sozinhas, não chegarão a
lugar nenhum", comenta.

O deputado federal Eudes Xa-
vier (PT), que, desde o ano passa-
do, tem um projeto de lei sobre a
substituição das sacolas plásticas

PLÁSTICO COMUM
É feito de petróleo e leva de 100 a
300 anos para se decompor, de-
pendendo do ambiente onde foi
descartado. É100% reciclável. Mas
a falta de medidas eficazes para
que haja coleta seletiva em todas
as cidades faz com que apenas 21%
desse material seja reciclado no
País. Além de poluir o meio ambien-
te, provoca um dos principais pro-
blemas urbanos: as enchentes.

na Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio
da Câmara Federal, acredita que
os varejistas deveriam pensar nos
benefícios da proposta. "Além de
amenizar os impactos ambientais,
ela garante redução de custos.
Dependendo da alternativa esco-
lhida, é possível diminuir gastos
com insumos", salienta.

Segundo Xavier, várias opções
já estão em uso em outros países.
"O Brasil precisa seguir as ten-
dências. Se elas ocorrem em luga-

PLÁSTICO OXIDEGRADÁVEL

Recebe aditivos químicos que ace-
leram seu processo de degradação
na presença da luz e do oxigênio.
Ao se degradar, se divide em mi-
lhares de pedaços, até virar pó.
Ainda não foi encontrada evidên-
cia de que nesse processo há mi-
cro-organismos envolvidos. Isso
significa que o pó obtido não é um
insumo orgânico. Continua sendo
plástico e, caso a degradação ocor-
ra a céu aberto, esse pó poderá po-
luir lençóis freáticos.

PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL
É fabricado a partir de produtos or-
gânicos, como cana-de-açúcar e
milho. E se decompõe facilmente
graças a microbactérias presentes
no meio ambiente. Durante o pro-
cesso de degradação, gera metano,
que pode até ser usado como com-
bustível. Ao final, tudo o que sobra
é adubo. Demora de 12 a 18 meses
para se degradar. Mas para que a
decomposição ocorra corretamente
e não polua o meio ambiente, é ne-
cessário processar o material em
usina de compostagem.
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res evoluídos é porque são boas",
destaca o deputado.

VÁRIAS PROPOSTAS
Nem todas boas ou fáceis de emplacar

A sacola do tipo biodegradável é
uma das principais alternativas.
Mas, segundo alguns supermerca-
distas, não é facilmente encontra-
da no Brasil. Além disso, precisa
ter o selo de conformidade com
as normas de biodegradação do
País, para que possa ser utilizada.
De acordo com os ambientalistas,
são poucas as sacolas encontradas
no Brasil que levam o selo.

No Rio de Janeiro, onde a lei
começa a vigorar no ano que vem
para as empresas de grande e mé-
dio porte, a saída que os supermer-
cadistas encontraram foi buscar
fornecedores fora do País. "Um
grupo já está em contato com a
Itália. Não conseguimos encontrar
nada aqui. A maioria é cara demais
e não tem selo", destaca Genival
Beserra, diretor comercial da rede
Prezunic, 29 lojas.

Outra alternativa é a sacola oxi-
degradável. Mas, segundo Silvia
Rolim, assistente técnica da Plas-
tivida, Instituto Sócio-Ambien-
tal dos Plásticos, sua composição
leva elementos que a torna mais
poluente do que o próprio plástico
(veja box na p. 104).

O modelo retornável é a me-
lhor opção disponível no mercado
hoje, ainda de acordo com ONGs
de proteção ambiental, pelo fato
de não agredir o meio ambiente.
O lado negativo é a baixa aceitação

do consumidor. A começar pelo
fato de precisar ser comprado.

"Estamos enfrentando algumas
dificuldades para fazer os clientes
se habituarem ao novo. Eles recla-
mam por pagar, se esquecem de
trazer a sacola de casa, ou protes-
tam por precisar de várias delas
para acomodar a compra do mês",
conta Ana Paula, da rede Russi.

A saída, neste caso, é desenvol-
ver ações para mostrar seus bene-
fícios. (Veja nas páginas seguintes,

como algumas redes estão se adap-
tando às exigências legais.)

SUBSTITUIÇÃO CONTESTADA
Município de Guarulhos
é o primeiro a reagir

A substituição das sacolas plás-
ticas é mais complicada do que se
pensava. Tanto que algumas leis já
começaram a ter sua constitucio-
nalidade questionada.

No mês passado, por exem-
plo, a que vigorava em Guarulhos
(SP), há cerca de sete meses, foi
suspensa. O desembargador res-
ponsável pela decisão entendeu
que as exigências poderiam gerar
danos de difícil reparação ao se-
tor varejista e ao meio ambiente.

Segundo Francisco de Assis Es-
meraldo, presidente da Plastivida,
a lei, assim como muitas outras,
era meramente proibitiva. Não
contemplava ações educativas,
nem mesmo para conscientizar a
população a respeito das caracte-
rísticas de um produto biodegra-
dável e sobre como descartá-lo de
forma correta e apropriada.
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Independente de as leis sobre a substituição de
sacolas plásticas decolarem ou não, convém
conhecer como algumas redes estão se adap-

tando às novas exigências. Você fica preparado
para o que der e vier e ainda fortalece a imagem de
sua empresa. Afinal, qualquer decisão ecológica é
sempre bem recebida pelo cliente. Confira alguns
exemplos e veja quais se adaptam à sua empresa.

WALMART
Benefícios financeiros

No final do ano passado foi lançado um programa
que dá ao cliente crédito por sacola plástica não
utilizada. O valor que as lojas pagariam pela sa-
cola (R$ 0,03) volta em crédito para o consumi-
dor que optar por qualquer versão reutilizável.

Em vigor em todas as lojas Walmart das regiões
Nordeste e Sul, o programa já evitou que mais de
seis milhões de sacolas fossem utilizadas. Até o
final do ano, o programa poderá ter abrangência
nacional com a inclusão das demais regiões.

Text Box
Anúncio
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Em suas 15 lojas estão à venda sacolas retorná-
veis ilustradas com obras do pintor italiano Inos
Corradin. "Essa é uma forma de deixá-las mais
bonitas e atraentes", destaca Ana Paula Morini,
responsável pelo departamento de marketing.

A rede também disponibiliza caixas de pape-
lão para embalar as compras de seus clientes. As
caixas, em bom estado e sem odores, são de ali-
mentos vendidos nas lojas.

PREZUNIC
Modelos mais baratos

A rede incentiva o uso de sacolas retornáveis ofe-
recendo aos clientes modelos baratos. Uma de-
las custa apenas R$ 0,99. Os operadores de caixa
também foram instruídos a oferecer as retorná-
veis. Ao longo do ano, são realizadas campanhas
para doação das sacolas na loja e em comunida-
des carentes. Com isso, a rede já conseguiu dimi-
nuir em 15% o uso de sacolas plásticas.

PÃO DE AÇÚCAR
Vale-compras

Os clientes participantes do programa Mais e que
utilizam suas sacolas retornáveis ganham pontos
que são trocados por vale-compras. A ação, que
teve início em São Paulo, já se estende a Curitiba,
Rio de Janeiro, Recife e outras cidades. Para redu-
zir a quantidade de embalagens, a rede passou
também a usar sacolas plásticas mais resistentes
que suportam 6 quilos - bem mais do que a ver-
são original, de 4,5 quilos.
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