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Pela quantidade de lojas e o grande número de clientes, estabelecimentos têm forte poder de 
penetração na sociedade e podem aproveitar esse mérito para educar o cidadão 
 
Reduzir o uso de sacolas plásticas, separar o lixo reciclável do orgânico, não despejar o óleo de 
cozinha no ralo e comprar produtos verdes são algumas das ações sustentáveis estimuladas 
pelas redes de varejo que já entraram nas casas de boa parte dos cidadãos brasileiros. "As 
redes de varejo são um excelente meio educativo e, pelo número de lojas espalhadas pelo país 
e a quantidade de consumidores que visitam esses estabelecimentos, o efeito é tremendo", diz 
José Goldemberg, professor da Universidade de São Paulo (USP). 
 
Na opinião do professor, é mais eficaz ter as redes de varejo do lado do meio ambiente, agindo 
como hoje, com a divulgação de cartazes educativos nas lojas e convencendo o consumidor a 
reciclar o lixo ou usar sacolas retornáveis, do que a instituição de leis que obriguem a adoção 
de atitudes sustentáveis. "Não é algo de cima para baixo, mas de baixo para cima", comenta. 
 
Além do poder de penetração das idéias divulgadas pelas redes na sociedade, o poder de 
barganha entre as lojas e os produtores também é muito forte. Por exemplo, na segunda-feira 
desta semana, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) lançou o Programa de 
Certificação de Produção Responsável na Cadeia Bovina. A intenção é de que as redes 
varejistas não comprem mais carne de boi oriunda de áreas de desmatamento. "Você 
convence o Walmart ou o Pão de Açúcar de que só podem vender carne que venha de criações 
certificadas, que não pode ser gado ilegal, e daí a produção ilegal vai deixando de existir", 
afirma Goldemberg. E ressalta; "As redes são a interface entre o produtor e o consumidor". O 
acordo, porém, ainda não foi assinado. 
 
A idéia de brecar a venda de carne oriunda de áreas de desmatamento surgiu da ONG 
ambientalista Greenpeace. Porém, o presidente da Abras, Sussumu Honda, diz que a proposta 
é para atender o desejo do consumidor, que já tem a consciência ambiental. "O cliente poderá 
ter a certeza de que a carne que compra nos supermercados é produzida com responsabilidade 
socioambiental", completa. 
 
Ainda o que fazer 
 
Apesar de as redes varejistas contribuirem bastante para a ampliação da consciência 
ambiental do cidadão, Goldemberg diz que esta idéia e este poder ainda não estão 
consolidados, mas em processo de expansão. "Ainda há alguns problemas que a própria rede 
varejista pode corrigir como o da madeira certificada", diz. 
 
O professor da Universidade de São Paulo também critica o fato de as sacolas retornáveis 
serem cobradas. "Na Europa isso funciona. Você gasta 3 euros no supermercado e ainda paga 
mais l euro pela sacola", comenta. Mas Goldemberg lembra que o Brasil ainda detém uma 
classe baixo muito acentuada. "E cobrar a sacola pode prejudicar as pessoas de baixa renda. 
Em média, as sacolas retornáveis custam R$ 2 nos supermercados do país. 
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