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A boa vontade das gigantes do varejo Pão de Açúcar e Walmart, em adotar práticas que 
colaborem com o meio ambiente, normalmente geram algum tipo de remuneração ao 
estabelecimento. Por exemplo, as sacolas retornáveis, colocadas à venda em detrimento das 
sacolinhas plásticas, são vendidas a preços que ficam entre R$ 1,49 (nas lojas do Compre 
Bem), R$ 2,49 (na rede Walmart) e até R$ 2,99 (no Pão de Açúcar). Além disso, a loja 
economiza ao reduzir a quantidade de sacolas plásticas compradas. "Sacola retornável é algo 
totalmente comportamental e que está sendo adotado cada vez mais", salienta Paulo Pompílio, 
diretor de responsabilidade social do Grupo Pão de Açúcar. "O desafio, hoje, é estimular o 
consumidor a levar a sua própria sacola ao supermercado e não comprar uma nova a cada 
compra." Apesar de serem concorrentes, a rede Walmart tem o discurso bem semelhante ao 
do Grupo Pão de Açúcar. "Vamos introduzir na região Sudeste um programa que dê descontos 
ao cliente que não utilizar sacolas plásticas. O desconto será no valor da compra. Na região Sul 
e na Nordeste, este programa já está em funcionamento e é um sucesso", afirma Daniela Di 
Fiori, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade do Walmart Brasil. O Pão de 
Açúcar também tem implantado um projeto muito semelhante a este nas lojas da rede. Outra 
ação sustentável que gera renda às redes e que também é compartilhada pelas duas 
concorrentes é o recolhimento do óleo de cozinha, reaproveitado nas marcas próprias de cada 
uma para a produção de sabão. "Hoje o cliente leva o óleo até a minha loja e, depois, 
transformamos isso em um sabão sustentável, que é vendido sob a nossa bandeira (Taeq)", 
diz Pompílio, do Pão de Açúcar. A mesma iniciativa é relatada por Daniela, do Walmart.  
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