
“Cliente Consciente merece desconto”  

Campanha do WALMART oferece desconto para o consumidor que não usa a sacola plástica, 
além de caixa preferencial para clientes que usam sacolas alternativas.  

O Walmart Brasil lança hoje em suas lojas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste o programa 
“Cliente Consciente Merece Desconto”. O programa começa hoje em 3 lojas (Walmart Osasco, 
Tamboré e Morumbi), como um projeto-piloto, e atinge todas as unidades do Walmart em 60 
dias. A companhia tem hoje 436 lojas espalhadas por 18 estados brasileiros, além do Distrito 
Federal. 

O “Cliente Consciente Merece Desconto” já funciona nas lojas do Nordeste e Sul do País. 
Pioneiro no País, o programa devolve ao consumidor o valor de custo da sacola não utilizada 
na compra. Lançado há pouco mais de um ano em Salvador e Recife e funcionando hoje nas 
mais de 300 lojas das regiões Nordeste e Sul, o programa já tirou do meio ambiente 16,6 
milhões de sacolas plásticas e concedeu R$498.000,00 em descontos para os clientes das 
lojas. 

Além do desconto, também em 2 meses todas as lojas terão um caixa preferencial para quem 
não usa os sacos plásticos. O caixa, que já existe na loja ecoeficiente do Morumbi, em São 
Paulo, é mais um incentivo para que os consumidores se engajem nas causas de preservação 
ambiental. 

“Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos até agora. Junto a outras iniciativas, 
como a nossa sacola retornável e o apoio à campanha Saco é um Saco, já reduzimos o uso de 
sacolas em nossas lojas em 10% desde 2007, que representa 138,9 milhões de sacolinhas a 
menos no meio ambiente”  diz Marcos Ambrosano, vice-presidente executivo do Walmart 
Brasil. O projeto de sacolas visa dar um incentivo concreto para engajar os consumidores na 
causa do consumo consciente e do meio ambiente. “Resolvemos dar um passo além da 
conscientização, buscando acelerar essa mudança de hábito e a redução do uso da sacola 
plástica”, completa Ambrosano. 

O desconto será calculado diretamente nos caixas das lojas. Será dado R$ 0,03 de desconto 
por cada sacola plástica não utilizada (valor que corresponde ao custo unitário de cada sacola) 
ou cinco itens adquiridos (quantidade média de produtos embalados em uma sacola, segundo 
estudo do Instituto Akatu). Ou seja: numa compra de 200 itens, o cliente ganhará R$ 1,20. E 
caso o cliente leve para casa menos de cinco itens, também recebe o desconto referente a 
uma sacola.  

Para ganhar o desconto, o cliente pode utilizar qualquer tipo de sacola retornável (tecido, lona, 
papelão ou plástico durável), caixa de papelão ou carrinho de feira. Caso não tenha nenhum 
desses produtos, o consumidor poderá adquirir sacolas retornáveis nas lojas. Feitas em 
algodão cru, elas suportam até 35 quilos e custam R$ 2,50, um dos menores preços do 
mercado.  

Outras Informações: www.walmart.com.br 
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