
O Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), com o apoio do Walmart, divul
gou no final de novembro os resulta
dos da Pesquisa Sustentabilidade Aqui 
e Agora, no auditório da Fundação Ge
túlio Vargas, em São Paulo (SP). 

O estudo foi realizado com 
1.100 pessoas de 16 a 70 anos, de 
todas as classes sociais e residen
tes em 11 capitais brasileiras. 0 
intuito foi compreender os háb i 
tos de consumo e as atitudes da 
popu lação brasileira em re lação à 
sustentabilidade e meio ambiente, 
bem como verificar seus anseios 
em re lação a esses temas. 

Foi constatado que supermer
cados são vistos como parceiros 
na preservação ambiental. Dos res
pondentes à pesquisa, 27% acham 
que não se deve mais usar sacolas 
plásticas; 20% desejam que as lojas 
mantenham estações de reciclagem 
e 16% que elas apontem quais são 
os produtos que ajudam na manu

tenção da saúde e do meio ambien
te. E o mais importante: 69% dos 
entrevistados disseram que encon
trariam um substituto para esse 

material, como as versões re torná
veis, as caixas de papelão e os carri
nhos, e 60% apoiariam uma lei que 
proibisse a d is t r ibu ição das sacolas. 



Alinhadas a esse comportamen
to do consumidor estão as metas da 
Abras para os próximos anos, apre
sentadas na ocasião. Uma delas, se
gundo o presidente da entidade, Sus-
sumu Honda, é a redução em 30% 
do uso das sacolinhas até 2013 e em 
40% até 2015. 

"Parece pouco, mas é uma meta 
realista, pois o setor supermerca-
dista é formado por quase 20 mil 
empresas e todas precisam ser in
cluídas nesse trabalho de conscienti
zação, cujos resultados serão repas
sados periodicamente ao Ministér io 
do Meio Ambiente", disse Sussumu. 

A ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, presente ao evento 
destacou a impor tânc ia do estudo e 
comentou a iniciativa da Abras. "A 
pesquisa traz as cidades de volta às 
discussões ambientais, é a sinaliza
ção da sociedade de que é preciso 
fazer mudanças e deve ser usada 
como ferramenta para a formação 
de políticas públicas, que necessitam 
do envolvimento de todos os seto
res. A Abras, por exemplo, apresen
tou seu compromisso formal, com 
metas claras, para a redução do uso 
das sacolas plásticas porque isso é 
de fato importante", declarou. 

A meta estipulada para a redução 
do fornecimento das sacolas integra 
o Plano Abras de Ação Sustentável, 
criado em consonância com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. O objeti
vo do programa é incentivar a prática 
de ações setoriais que visam à susten-

tabilidade e o consumo consciente em 
toda a cadeia de distribuição. 

"A Abras se propõe a ser parte 
da solução do problema das sacolas 
plásticas e t ambém ser multiplica
dora do consumo consciente. Va
mos fazer a nossa parte. No entan-

to, para que isso aconteça, é preciso 
que o poder públ ico t a m b é m faça a 
sua parte. Primeiro, criando uma lei 
federal única para disciplinar a uti
l ização das sacolinhas, impedindo 
a mul t ip l icação de leis estaduais e 
municipais que vêm mais para con
fundir e impossibilitar apl icação 
prát ica. Segundo, criando ações 
efetivas para aprimorar a coleta se
letiva e a reciclagem", defende Sus
sumu Honda. 

Desde 2007, a Abras promove 
fóruns em todo o Brasil para discu
tir o tema Sacolas Plásticas & Vare
jo Sustentável e, durante o evento, 
expôs seu posicionamento institu
cional, mostrando o que defende e 
o que não concorda nesse universo. 
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