campanha Vamos Tirar o Planeta do Sufoco, que extinguiu
o uso de sacolinhas de plástico
nos supermercados da cidade
de Jundiaí (a 60 quilômetros
de São Paulo), evitou, já no primeiro
mês, o descarte de 80 toneladas de sacolas plásticas no meio ambiente.
A ação teve início no dia 30 de agosto e foi fruto de uma parceria entre a
prefeitura, a Associação Paulista de
Supermercados (APAS), o Sindicato do
Comércio Varejista, a Câmara de Dirigentes Lojistas e os empresários supermercadistas da região.
O presidente da Rede Parceiros e vicepresidente de Convênios da APAS, Edivaldo Bronzeri, destaca que nos primeiros 20 dias de campanha foram vendidas
150 mil sacolas retornáveis com o logotipo da ação. "Já as sacolas oxibiodegradáveis estão saindo em menor quantidade,
o que mostra o sucesso da ação, pois os
clientes estão se acostumando a trazer
suas sacolas de casa", constata.
A campanha funciona da seguinte
maneira: supermercados da cidade oferecem para o consumidor a opção de comprar uma sacola retornável fabricada em
TNT, com capacidade para 15 quilos, ao
preço de R$ 1,85. A sacola oxibiodegradável, feita a base de amido de milho, é
vendida por 19 centavos.
A reportagem da SuperVarejo visitou três lojas na cidade de Jundiaí para
constatar como a ação está sendo vista
pelo consumidor e verificar a adesão à
campanha. Em três lojas - Supermercado Ki-Legal, Boa Supermercados e Supermercados Russi - foi possível perceber
que a comunicação da campanha está
bem destacada com banners, e a sacola
retornável está à vista do cliente. Além
disso, quase todos os consumidores chegam aos supermercados com suas sacolas
retornáveis.

Na prática
No Ki-Legal, da Rede Parceiros, o formato é uma loja de vizinhança. No local
foi possível ver até mesmo clientes que
chegavam de bicicleta portando a sacola
com a frase "Vamos Tirar o Planeta do
Sufoco" estampada.
O aposentado Antônio Martini, 76
anos, faz suas compras no Ki-Legal há
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14 anos e já se acostumou com a ideia
de levar a própria sacola de casa. "É
bem mais prático e ajuda a preservar
o meio ambiente", define. Ele ainda
conta que antes tinha que arrumar lugar em casa para guardar as sacolinhas
de plástico. "Agora só guardo essa, que
ocupa menos espaço."
Durante aproximadamente 40 minutos, apenas uma única cliente comprou a
sacola oxibiodegradável. A dona de casa
Rosalina Batista confidenciou que havia
esquecido sua sacola em casa. "Eu decidi
parar aqui quando já estava na rua, por
isso esqueci minha sacola de compras."
"Assim mesmo, essa sacola é melhor porque polui menos", completou.
Já no Russi Supermercados (15 lojas
em Jundiaí e região) a unidade visitada
possui 3,5 mil metros quadrados de área
de vendas e 21 checkouts. Lá a situação
era bem parecida: quase ninguém passando pelo caixa com a sacola oxibiodegradável e muitos consumidores com a
sacola da campanha ou com outro tipo
de sacola retornável.
Cliente assíduo da rede Russi, o motoboy Alan Felipe, 32 anos, costuma fazer
suas compras de moto e também aprova
a campanha. "Como levo sempre pouca
coisa, venho quase todo dia na loja. Levar uma sacola só com mais produtos é
melhor para carregar", diz.
Para ele também é importante colaborar com a preservação do meio ambiente.
"Só comecei a pensar nisso após o início
da campanha. Depois percebi como le-
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vava um monte de sacolas para casa que
iam para o lixo."
A secretária Alessandra Camargo, 40
anos, chegou ao Russi com sua sacola
retornável em cima do carrinho de
compras e também destacou a importância da campanha. "No começo acabei esquecendo as sacolas em algumas
oportunidades, mas depois que acostumei, não quis mais saber da sacolinha
de plástico."
O gerente da loja, Gilson Roberto Rosa, diz que o número de reclamações por
conta da cobrança da sacola oxibiodegradável ou da venda da sacola retornável é
considerado irrisório. "Houve um cliente
que era de São Paulo e que não sabia da
campanha. Ele estranhou quando foi cobrado pela sacola, mas assim que explicamos o objetivo ele concordou em pagar
e ainda elogiou a ação", relata.
Rosa ainda destaca que as vendas de
sacola retornável surpreenderam a todos
na loja. "Foi uma coisa impressionante,
assim que chegavam os lotes, quase diariamente, os clientes levavam todas",
conta o gerente. Ele completa que os
consumidores perceberam a importância
do uso da sacola retornável como uma
iniciativa boa para todos.
Na loja do Boa Supermercados, com
2 mil metros quadrados e 19 checkouts,
a situação também estava favorável para a campanha. A rede tem cinco lojas,

sendo quatro em Jundiaí, e a gerente de
Marketing, Eligimary Gismonte, conta
que a adesão foi total, esgotando as sacolas oficiais da campanha em alguns
dias. "Na rede Boa reduzimos a emissão
de 1 milhão de sacolinhas no meio ambiente. Sabemos que elas são apenas parte dos problemas, mas é preciso começar
por algum ponto", comentou. Para ela,
a comunicação feita 30 dias antes de
começar a campanha foi fundamental
para o entendimento e a colaboração da
sociedade.
No checkout do Boa a reportagem
encontrou uma cliente com o carrinho
recheado de sacolas retornáveis. A professora Karin Viana, 39 anos, contou
que já é adepta da não utilização das
sacolinhas de plástico há dez anos e
aprovou a campanha. "Como educadora já faço um trabalho nesse sentido na
escola em que leciono e uma ação assim
é muito importante. É um passo para as
pessoas começaram a se conscientizar
também da importância da reciclagem
do lixo", acredita.
Karin também revela um hobby ecologicamente correto. "Já estou tão acostumada a utilizar as sacolas retornáveis
que hoje faço coleção." Em seu carrinho de compras, foi possível encontrar
sacolas promocionais de produtos, de
entidades beneficentes, da campanha,
entre outras.

Procon
De acordo com o Procon-Jundiaí, foram registrados nos primeiros 20 dias
da campanha apenas dois pedidos de
esclarecimento envolvendo a cobrança
das sacolas oxibiodegradáveis. "Isso nos
deixa tranquilos, pois percebemos que
os supermercados estão informando o
consumidor de maneira correta. Consideramos que a adesão da população foi
100%", comemorou o coordenador Antonio Augusto Giaretta. "Dois consumidores quiseram saber sobre a legalidade
da cobrança e deixamos claro que isso
é perfeitamente legal. O que acontece
é que eles se acostumaram a ganhar a
sacolinha e agora precisam perder esse
hábito", analisa Giaretta.
Ele sugere aos supermercados que
continuem com a campanha de informação pelos menos durante o mês de outubro. "Será como uma dose de reforço
para que não haja confusão na cabeça do
cliente, mais importante ainda nas redes
que possuem lojas em outras cidades da
região", explica Giaretta. Ele também
pediu que as empresas continuem a oferecer caixas de papelão para os clientes
por mais 180 dias.
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